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Als de Duitsers in juni 1940 zijn op-
gerukt tot het Kanaal, wordt ook de
situatie van de naar Engeland ge-
vluchte koninklijke familie penibel.
Besloten wordt kroonprinses Julia-
na en haar twee dochters te evacu-
eren naar Canada. De in het diepste
geheim geplande overtocht per Hr.
Ms. Sumatra verloopt niet vlekke-
loos. Het begeleidende schip ver-
liest in de consternatie na een ver-
meende aanval het contact met de
Sumatra. Veertig uur is het schip
met prinses en dochters spoorloos.

Schip dat Juliana naar 
Canada evacueerde was
40 uur lang spoorloos 

BINNENLAND // 12-13

De Amerikaanse toezichthouder
FAA acht de Boeing 737 Max lucht-
waardig en ziet nog geen reden voor
een vliegverbod. De piloot van de
Boeing die zondag neerstortte in
Ethiopië maakte kort na het opstij-
gen melding van problemen. De
ramp met het toestel van Ethiopian
Airlines is voor verschillende lucht-
vaartmaatschappijen reden om
toestellen van dit type voorlopig
aan de grond te houden. Vijf maan-
den geleden crashte eenzelfde toe-
stel van het Indonesische Lion Air.

Van toezichthouder in VS 
mogen Boeings 737 Max 
nog blijven vliegen

BUITENLAND // 14

» DE KRANT IN 5 MINUTEN» CARTOON

oud-burgemeester van Roermond 
Herman Kaiser. „We willen niet één
keer herdenken, maar het bewust-
zijn stimuleren: wat is vrijheid en
wat betekent dat voor de komende 
25 jaar?” 
Gouverneur Theo Bovens: „Het is 
investeren in het herdenken voor de
toekomst”. Hij weet nog dat de ge-
deputeerden „in zak en as” zaten na
de presentatie van Kaiser. Zo veel 
mooie projecten, zulke lastige keu-
zes. Besloten werd om naast de eer-

Van Mesch op 
12 september 
1944 tot Arcen 
en omgeving op 
3 maart 1945. 
Een halfjaar 
lang gaat 
Limburg vieren 
dat het 75 jaar 
geleden is dat 
de bezetter 
werd verdreven. 
Herdenken met 
het oog op de 
toekomst. 

MAASTRICHT
DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS

Verslaggever Robert
Kiek van de krakende
zender Radio Oranje
kan in 1944 zijn opwin-
ding niet verbergen in

een reportage over het net bevrijde
Maastricht. „Vier jaar, vier maan-
den en vier dagen nadat de Duitsers
ons land waren binnengerukt
stroomden eenheden van het Ame-
rikaanse leger onze oudste stad bin-
nen. De yankees zijn er ontvangen 
door een burgerij die soms nog 
moest bezinnen tussen tranen van 
vreugde en laaiend enthousiasme
zoals ik dat nog nooit eerder heb ge-
zien (…) Het eerste stukje Neder-
land dat weer zichzelf was gewor-
den.”
Het is dat typische geluid van Radio
Oranje dat Ricardo Frederiks van 
game-ontwikkelaar Bad Dice uit
Heerlen inspireert. Met zijn com-
pagnon vertegenwoordigt hij een 
van de projecten die in gang gezet
worden om te herdenken dat Lim-
burg 75 jaar geleden werd bevrijd. 
Het idee van Frederiks is om een
app te ontwikkelen waarbij „op een 
Pokémon-achtige wijze” met gps in 
de hele provincie verhalen en relic-
ten uit de bezettingstijd gezocht
kunnen worden. Hoe meer punten 
worden gescoord, hoe sneller Lim-
burg ‘bevrijd’ wordt. 
Niet alleen de strijd tegen de nazi’s,
maar ook thema’s als discriminatie,
racisme en eenzaamheid worden in
de app verwerkt. „Oorlog of niet, er
is altijd iets dat ons bezet houdt. La-
ten we samen Limburg gaan bevrij-
den!” 

Lastige keuzes
De app Limburg Bevrijd(t) is een van
de ruim zestig projecten die kunnen
rekenen op steun van de provincie 
of het Nationaal Fonds voor de Vre-
de, Vrijheid en Veteranenzorg 
(vfonds). Een paar maanden gele-
den werd een oproep gedaan voor
innovatieve projecten die kunnen 
bijdragen aan de herdenking. Meer 
dan honderd inzendingen kwamen 
binnen. Ze zijn beoordeeld door een
burgercomité onder leiding van

Het is 2021. Egypte en Ghana spelen een kwalificatiewed-
strijd voor het WK in Qatar dat een jaar later begint. Een 
paar minuten na het beginsignaal wordt de Egyptische 
sterspeler Mohammed Salah zwaar geblesseerd door een 
Ghanese verdediger. Salah wordt weggedragen. De 
overtreding levert slechts een gele kaart op. Enkele 
minuten later exploderen sociale media. Facebook en 
Twitter hebben foto’s van een van pijn schreeuwende Salah 
met de hashtag #justiceforMo. Al snel verspreid de 
verontwaardiging zich naar Tunesië, Jordanië en Saoedi-
Arabië. In Caïro komen duizenden fans bij elkaar die niet 
alleen rechtvaardigheid voor Salah maar ook voor Egypte 
eisen. En voordat de autoriteiten in de gaten hebben dat 
het om meer dan nationalistisch ingestoken sportwoede 
gaat, is een tweede Arabische Lente een feit. Hoe kon dit 
gebeuren?
Een kenmerk van bureaucratische breinen is dat ze de 
toekomst zien als lineair. Van hier naar daar in rechte lijn. 
Anders gezegd: morgen zal meer vandaag zijn. In zekere 
zin is dat geruststellend. Het maakt de toekomst iets 

zekerder. Vorige maand publiceerde het Instituut voor 
Veiligheid Studies van de EU (EUISS) een rapport waarin 
twaalf (ramp)scenario’s worden uitgewerkt voor het jaar 
2021. Waaronder dat van Salah. Het gaat om gebeurtenis-
sen die onwaarschijnlijk lijken maar wel binnen de horizon 
van het aannemelijke liggen. Het zijn dus niet de nauwe-
lijks te voorziene ‘zwarte zwanen’ zoals een meteoriet die 
inslaat in Brussel. Eerder zijn het grijze zwanen, schrijft 
Florence Gaub van EUISS. Alle ingrediënten voor de 
gebeurtenis en de gevolgen ervan zijn nu reeds aanwezig. 
Wat ontbreekt is de creativiteit om het scenario te beden-
ken. Het gaat dus niet om iets voorspellen maar uit de 
beschikbare data een toekomstige gebeurtenis bouwen. Dit 
kan beleidsmakers wijzen op kwetsbaarheden in de manier 
waarop ze omgaan met crises. De dodelijkste conclusie na 
9/11 was dat de aanslagen vooral het gevolg waren van een 
gebrek aan verbeeldingskracht bij hen die het drama 
hadden moeten voorkomen. Het ondenkbare bedenken is 
een kunstvorm. Eigenlijk zou elke grote organisatie een 
‘rood team’ moeten hebben dat, als advocaat van de duivel, 
scenario’s bedenkt hoe het mis kan lopen. Team blauw 
moet de aanvallen pareren. Meestal wordt iedereen hier 
wijzer van.

Morgen

Bureaucraten zien de toekomst als 
lineair. Van hier naar daar in rechte lijn.

REAGEREN? johan.vandebeek@delimburger.nl

JOHAN VAN DE BEEK

POLLUX &
VAN DE BEEK

HERDENKING

‘Laten we samen  
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Nederlandse festivals trekken
steeds meer bezoekers van over de
grens. Die worden onder meer ge-
lokt doordat festivals de afgelopen
jaren steeds meer hebben ingezet
op overnachtingen. Ook andere
randzaken worden belangrijker zo-
dat bezoekers een ‘totaalbeleving’
krijgen, zeggen economen van ABN
Amro. Het festivalbezoek is sinds
2013 flink gestegen. De circa 950
Nederlandse festivals werden vorig
jaar door bijna 27 miljoen mensen
bezocht.

Festivals profiteren van 
toerisme en het bieden 
van ‘totaalbeleving’

ECONOMIE // 20-21

In Nederland kent waarschijnlijk
bijna niemand ze: Nadine Hanssen
en Kelle Roos. Maar in hun Engelse
woonplaats Derby kan het voetbal-
koppel zelden ongestoord uiteten.
„Dan wordt hij wel vaak opge-
merkt”, vertelt de in Brunssum ge-
boren voetbalster van Aston Villa
over haar vriend die het doel van
Derby County verdedigt. Wie  denkt
dat bij de twee alles om voetbal
draait, vergist zich. „Alsjeblieft niet
zeg, het is echt niet zo dat het daar
de hele dag over gaat.”

Bij voetbalkoppel Nadine 
en Kelle gaat het echt niet 
de hele dag over voetbal

SPORT // 2-3

Hij was nog maar net weg, en toch
werd Zinédine Zidane gisteren
weer gepresenteerd als de nieuwe
trainer van Real Madrid. „De voor-
zitter heeft me gebeld en omdat ik
van hem en deze club hou, ben ik
weer hier”, zei Zidane. De succes-
coach die de Madrilenen in 2,5 jaar
onder meer drie Champions Lea-
gue-overwinningen bezorgde,
neemt het stokje over van de ont-
slagen Santiago Solari. Zidane liet
gisteren weten Real Madrid weer
terug te willen brengen naar de top.

Succescoach Zidane al 
binnen het jaar weer 
terug bij Real Madrid

SPORT // 3

Met een ode aan tekenfilmfiguur
SpongeBob, wonend in een ananas
diep in de zee, opende ontwerpster
Marlou Breuls uit Elsloo de Amster-
dam Fashion Week. Bij het twintig-
jarig bestaan van de serie werd haar
door Nickelodeon gevraagd om een
collectie geïnspireerd op de iconen
te maken. „Hoewel ik enthousiast
reageerde, was ik benieuwd naar de
precieze voorwaarden. Het is nogal
wat om als ontwerper je naam te le-
nen aan een commercieel bedrijf.
Dat doe je niet zomaar.”

Modeontwerpster Marlou 
Breuls uit Elsloo brengt 
SpongeBob op de catwalk

LEEF! // 4-5

Blije inwoners van Maas-
tricht hebben zich rond 
een van hun bevrijders 
geschaard. ARCHIEFFOTO 
RHCL/JEF NASEMAN

der gereserveerde 1,2 miljoen euro 
nog eens een miljoen beschikbaar te
stellen. Het vfonds draagt 0,9 mil-
joen euro bij. De projecten variëren
van theatervoorstellingen tot een
kinderrechtenfilmfestival, een Dag 
van het Jodendom, opnames van 
documentaires en een thematische
fietsroute. Tijdens het halfjaar zal 
een speciale bevrijdingsboot, waar-
op al deze initiatieven gepresen-
teerd kunnen worden, op diverse
plekken in de provincie aanleggen, .

Er wordt ook over de grenzen geke-
ken. Kaiser: „Juist in Limburg moe-
ten we ons realiseren dat we aan een
nieuw Europa zijn begonnen. Wij 
hebben bijvoorbeeld de langste
grens met de Duitse Bondsrepu-
bliek. Als je praat over verzoening, 
dan is dat in Limburg al lang geen 
thema meer.” 
Er is een educatief project in de 
maak waar ook Duitse scholen bij
betrokken worden, evenals ver-
broederingsfeesten van schutterij-

COLUMN MN 

ROEL WICHE

en aan weerszijden van de grens. 
Naast alle projecten is ook een
grootse start- en een slotmanifesta-
tie gepland. Op 12 september ver-
schijnen er opnieuw Amerikaanse 
soldaten in Mesch en arriveert een 
estafetteloop van Atletiek Maas-
tricht vanaf Caen in Normandië 
over de route die de Old Hickory Di-
visie volgde. Met een kleine omweg 
naar Brussel om een Europese vlag
op te halen. De dag erna volgt onder
meer een Liberation spektakel in 
Maastricht.
De provincie is nog met de gemeen-
te Venlo in gesprek over de slotma-
nifestatie op 3 maart, de datum 
waarop Arcen en omgeving bevrijd
werden. 

Wowfactor
Twee van de bevrijdingsprojecten 
hadden volgens Herman Kaiser een
dusdanige wowfactor dat ze volle-
dig door de provincie gefinancierd 
worden: de app Limburg Bevrijd(t) 
en Ram Vrie! van het Techniekcolle-
ge Zuid Limburg. Student grafische
vormgeving Jeroen Hendriks 
maakt met mede-studenten een
modern kwartetspel om het besef 
van vrijheid bij kinderen tussen de 
tien en zestien jaar te vergroten.
„We proberen oneliners te krijgen 
van Limburgse beroemdheden zo-
als Max Verstappen, Tom Dumou-
lin, Lieke Martens: wat is voor jou
vrijheid? Voor André Rieu is dat 
misschien dat hij over de hele we-
reld kan reizen. Voor Dylan Hae-
gens dat hij zelf bepaalt wat hij op
YouTube zet. De jeugd is nu nauwe-
lijks met dat thema bezig. Maar mis-
schien wel als we van vrijheid een 
spel maken.” 

  Limburg bevrijden’
Vijf cent 
In het land van zegeltjes, spaar-
kaarten en kortingscoupons was ik 
weer eens in de verkeerde rij 
beland. In de verte, bij de kassa, 
werden alle vluchtwegen geblok-
keerd door een vrouw die zicht-
baar nog een krultang gebruikte 
uit het tijdperk van de eerste 
maanlanding. Op generaalstoon 
eiste ze van de caissière een 
nieuwe rekening voor haar 
volgestouwde winkelwagen. Ze 
had een kilo goudgele uien (op = 
op!) aangeslagen voor 55 cent in 
plaats van 52 cent. Daardoor viel 
het totaalbedrag, afgerond, vijf 
cent hoger uit. Achter haar keek 
een man met Louis de Funès-pet, 
vermoedelijk haar echtgenoot, 
machteloos en weerloos toe. Hij 
had deze militaire operatie 
duidelijk vaker meegemaakt. 
Ik moest denken aan een oud-col-
lega die ooit in de pré-euro jaren 
voor één cent een hele supermarkt 
op stelten zette. Hij had één gulden 
neergeteld voor een pakje boter 
van 99 cent en wachtte met ijzeren 
discipline op het wisselgeld. De 
kassajuf zei beleefd dat de cent al 
jaren was afgeschaft, maar dat 
geloofde hij niet. Opgejaagd door 
een legioen wanhopige klanten 
probeerden de filiaalchef en al zijn 
hulpsinterklazen hem op andere 
gedachten te brengen. Tevergeefs. 
Ook de vrouw met de krultang was 
vastberaden om deze wedstrijd te 
winnen. Terwijl de sfeer in de rij 
steeds explosiever werd, wachtte 
ze totdat ze haar vijf cent terug- 
kreeg. Een dankjewel kon er niet 
vanaf. Toen ik eindelijk aan de 
beurt was, dook plots de Louis de 
Funès-pet weer op. Zijn vrouw was 
de zegeltjes vergeten, zei hij. Die 
zijn afgeschaft, meneer, antwoord-
de ik. Achter me klonk applaus. 

AAN DE KANT

REAGEREN? 
roel.wiche@delimburger.nl

Juist in Limburg moeten we
ons realiseren dat we aan een 
nieuw Europa zijn begonnen.
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De gemeente is bezig met een on-
derzoek naar de vraag hoe alle 
Maastrichtenaren toegang kunnen
hebben tot gemeentelijke informa-
tie. De stopzetting van de huis-aan-
huisbezorging van VIA Maastricht 
wordt daarin meegenomen. De re-
sultaten worden bekend in het eer-
ste kwartaal van 2020.
Uit metingen van de gemeente blijkt
dat 97 procent van de Maastrichte-
naren online actief is. ‘Deze mensen
moeten in potentie digitaal bereikt 
kunnen worden. De komende dagen
zullen we via onze eigen website en 
socialemediakanalen, maar ook in 
VIA Maastricht onze digitale ser-
vice onder de aandacht brengen.’
Uitgever Mediahuis Limburg 
maakte vorige week bekend dat de 
weekbladen van VIA Limburg niet 
meer huis aan huis bezorgd gaan 
worden. Hoge druk- en bezorgkos-
ten nopen tot nieuwe vormen van
distributie van de gratis weekkrant.
Het weekblad VIA Maastricht is 
vanaf 2020 af te halen bij uitgifte-
punten in de stad, zoals supermark-
ten. Abonnees van De Limburger
ontvangen het blad per 1 januari we-
kelijks als bijlage. Vooral ouderen
zonder internet en mensen die
slecht ter been zijn, worden door de
maatregel getroffen.
In VIA Maastricht worden algeme-
ne bekendmakingen en mededelin-
gen over zaken als vergunningen en
bouwbesluiten van de gemeente 
Maastricht gepubliceerd. Sinds 
eind vorig jaar zijn gemeenten en
provincies niet meer verplicht om 
deze zaken te publiceren in huis-
aan-huisbladen.
Zes fracties in de Maastrichtse raad
wijzen de gemeente erop dat veelal
oudere inwoners  zonder internet 
geen kennis meer kunnen nemen
van gemeentelijke publicaties. Ze 
willen van het college van burge-
meester en wethouders weten hoe 
het deze groep van gemeentelijke
informatie gaat voorzien.

MAASTRICHT
DOOR SJAK PLANTHOF

Onderzoek 
naar andere  
publicatie van 
gemeente-info 

HUIS-AAN-HUISBLAD

De gemeente Maastricht onder-
zoekt hoe het mensen die niet 
beschikken over internet en die 
niet in staat zijn om het week-
blad ‘VIA Maastricht’ bij 
uitgiftepunten af te halen, kan 
blijven voorzien van gemeente-
lijke informatie. 

Dirigent Jacques Claessens zet de puntjes op de i tijdens de doorlooprepetitie in de harmoniezaal.  FOTO JOHANNES TIMMERMANS 

Met het ontsteken van een be-
vrijdingsvuur start donder-
dag in Mesch de provinciale
herdenking van de bevrijding
75 jaar geleden. 
Estafettelopers van Atletiek 
Maastricht brengen het vuur 
vanuit Normandië. Ze leggen
900 kilometer af langs dezelf-
de route die de bevrijders van 
de Old Hickory-divisie in 1944
hebben afgelegd. 
Bij de plek waar de eerste 

Amerikanen Mesch binnenkwa-
men is een grote festivalweide in-
gericht. Om tien uur ’s ochtends, 
het tijdstip waarop de bevrijders
75 jaar geleden de grens oversta-
ken, gaat de herdenking van
start. Veertien veteranen zijn
aanwezig bij de ceremonie, onder
wie vier Old Hickory-veteranen. 
Ook de Amerikaanse ambassa-
deur Pete Hoekstra en staats-
secretaris Raymond Knops van
Binnenlandse Zaken zijn pre-
sent. 
1500 schoolkinderen uit Neder-
land en de Belgische en Duitse 

grensstreek zullen er deelnemen
aan ‘bevrijdingsspelen’ met mu-
ziek, dans en debatten. Histori-
sche voertuigen rijden door de 
straten van Mesch en om 12.15
zullen historische vliegtuigen 
overvliegen. ’s Avonds is er een
bevrijdingsconcert. 
De openingsceremonie is het for-
mele startsein voor de viering
van 75 jaar bevrijding, die in de 
provincie de komende maanden 
met talloze activiteiten wordt
herdacht. Zo laten in Maastricht 
op vrijdagavond meer dan hon-
derd acteurs en figuranten de be-

MAASTRICHT
DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS

vrijding herleven tijdens de 
voorstelling Liberation van 
21.00 tot 22.15 uur. Vervolgens
wordt ook hier het bevrij-
dingsvuur uit Normandië 
ontstoken, dat in de periode 
tot 5 mei vanuit hier naar 
meerdere plekken in Neder-
land gaat. 
Zaterdag is om 15.00 uur een 
tickertapeparade in het cen-
trum van Maastricht met aan-
sluitend het Liberty Festival. 

Meer informatie over de festiviteiten:
www.75jaarbevrijdinglimburg.nl.

Bevrijdingsvuur Mesch start openingsceremonie
75 JAAR BEVRIJDING

Gulpen-Wittem maakt zich zorgen 
over de uitbreiding van campings in
buurgemeente Valkenburg. Gul-
pen-Wittem werkt aan een nieuw 
kampeerbeleid waarbij het accent 
ligt op het voorkomen van groot-
schalige ontwikkelingen in het 
kwetsbare Heuvelland. Ondertus-
sen gaan de ontwikkelingen vlak 
over de gemeentegrens met Val-
kenburg gewoon door. In een brief 
vraagt de fractie PRO het college
van B en W in Gulpen-Wittem om in
overleg te treden met Valkenburg. 

GULPEN-WITTEM

Zorgen over uitbreiding 
campings Valkenburg

vindt dirigent Jacques Claessens.
Technisch voldoet het aan de 
eisen die gelden voor de hogere 
afdelingen van de muziekbond, 
zodat de KOH er over twee jaar 
mee op concours kan gaan als het
korps dat wil. „Maar het is ook
aangenaam om naar te luisteren,
met een mooie melodische lijn”, 
concludeert de dirigent.
De harmonie werkt al geruime
tijd aan het stuk. Zondag werden
de puntjes op de i gezet tijdens 
een lange doorlooprepetitie. Veel
muzikanten hadden zaterdag-
avond nog gewerkt op het Essen-
tials-festival, maar toch was ie-
dereen present. En op de vraag 
van dirigent Claessens wie na de 
lunch, toen het tweede deel op het
programma stond, zou vertrek-
ken, bleef het opvallend stil.

bondsconcours Nederlands kam-
pioen. Burgemeester Dieudonné
Akkermans bood het korps een 
nieuw stuk aan dat Vincent Cox
zou schrijven: Silent and white. Bij
de herdenking van 75 jaar bevrij-
ding zou het korps dat mogen uit-
voeren in Margraten.

Eer
„Het was een hele eer dat ons
slagwerkensemble zo’n bijzonder
stuk mocht uitvoeren tijdens de 
herdenking van 75 jaar bevrij-
ding”, zegt Claessens. „Maar het
leek ons aardig als dan ook het 
harmonieorkest iets nieuws zou 
kunnen brengen. Daarom heb-
ben we zelf opdracht gegeven om
een speciaal bevrijdingswerk te 
componeren voor de KOH.”
Het resultaat mag er wezen,

uit onze cramignonmuziek”, zegt
ze. „De componist heeft dat heel 
mooi verwerkt in het stuk, waar-
mee het echt de bevrijding van 
Eijsden verwoordt.”

Soldaat
De basis voor de Eijsdense com-
positie is het boek Remount. Daar-
in beschrijft de Amerikaanse sol-
daat James D. Newton zijn bele-
venissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Veel muzikanten
van de KOH hebben dat boek ge-
lezen. „Als je weet waar het over
gaat, begrijp je de muziek ook
beter”, zegt voorzitter en klari-
nettist bij de KOH Willy Martens.
Het idee om zelf een stuk te laten
maken is drie jaar geleden ont-
staan. Het slagwerkensemble 
van de KOH werd toen op het 

I n opdracht van de Koninklij-
ke Oude Harmonie van Eijs-
den - de Blôw - heeft compo-
nist Christiaan Janssen een

nieuw stuk geschreven voor het 
herdenkingsconcert van de har-
monie op de Amerikaanse mili-
taire begraafplaats in Eijsden. 
Janssen heeft eveneens de offi-
ciële hymne voor 75 jaar bevrij-
ding in Limburg geschreven. Ook
dat stuk wordt komend weekein-
de voor het eerst uitgevoerd.
Anderen horen het waarschijn-
lijk niet, vermoedt Sylvia Claes-
sens, secretaris van de Koninklij-
ke Oude Harmonie (KOH). „Maar
mensen uit Eijsden herkennen in
het stuk ongetwijfeld fragmenten

DOOR RENÉ WILLEMS

De Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden heeft componist Christiaan Janssen gevraagd 
om de bevrijding van het dorp muzikaal te vertalen. Zaterdag gaat het stuk ‘Remount’ in 
première tijdens het herdenkingsconcert op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.

Bevrijding muzikaal vertaald
BOEK

EIJSDEN
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ROBERTO SARTO

www.maisontherese.nl

ADVERTENTIE

Edith Zeylmans en John Gilissen van Zjeele Wawwel in de Maastrichtse wijk Belfort.  FOTO ROB OOSTWEGEL

aardappels schillen, maar dat 
vindt John niet erg. „Alleen aan 
afwassen heb ik een broertje
dood. Vrouwenwerk, vind ik.”
Edith werkt als apothekersas-
sistente in Arnhem, maar krijgt 
van haar baas vrij om haar 
vriend elke donderdag te komen
helpen. „We delen de passie en
krijgen er veel voor terug”, zegt 
ze. „Laatst was hier een man van
tachtig die vertelde dat hij zo had
gesmuld van de aardappelen.
Die had hij al drie jaar niet meer
gegeten.”

Spaarvarken
Aanvankelijk legden John en
Edith nog veel op de maaltijden 
toe, want bij al dat vlees moeten 
natuurlijk ook groenten, aardap-
pelen en een toetje. Ze halen hun
schouders op. „Het is een hobby 
en dat kost geld.” Nu krijgen ze 
groenten geschonken via stich-
ting De Gouwe. Geen gast wordt
op inkomen getoetst, want wie
geld heeft, kan toch eenzaam
zijn. Wie wat kan missen, stopt 
dat in het spaarvarken op de bar.
In amper twee maanden heeft 
het heel wat los gemaakt in 
Maastricht, zegt John. „Goede 
ideeën zijn vaak zo simpel.” 
De eters eten dankbaar wat de -
gratis - pot schaft. Een mevrouw
die mopperde dat het wat lang
duurde, heeft Edith vriendelijk 
de deur gewezen. „Dan heb je het
niet begrepen. Bij de Zjeele 
Wawwel gaat het om meer dan
eten alleen.” 

De volgende Zjeele Wawwel is in verband
met vakantie op 19 september. Aanmel-
den kan een dag tevoren via Facebook of
06-26011103.

O f we de keuken even
willen zien, vragen
John Gilissen en zijn
vriendin Edith Zeyl-

mans aan het einde van het ge-
sprek. Het domein van John is
een ruimte die maar iets groter 
is dan een vierkante meter. Hier
bereidt de Maastrichtenaar on-
der de naam Zjeele Wawwel elke
donderdagavond een maaltijd in
drie gangen voor wie hier be-
hoefte aan heeft. Van gezinnen
die moeten rondkomen van een
klein inkomen tot ouderen die
altijd alleen moeten eten. De
laatste keer had hij zo’n zeventig
mensen aan de dis. De 69-jarige 
kok draait er zijn hand niet voor 
om. Wat hem betreft mogen er 
wel honderd mensen komen 
eten.

Huiskamer
Met hetzelfde enthousiasme dat
John voor kokkerellen heeft - in 
zijn werkende leven zorgde hij
onder meer voor de catering van
de hogescholen in de stad - richt
hij samen met zijn vriendin
Edith (57) partycentrum Ut
Förtsje in. Als je het straatje
komt inrijden, biedt het centrum
wellicht een wat troosteloze aan-
blik, maar het ontmoetingscen-
trum heeft onder de handen van
de gastheer en -vrouw een meta-
morfose ondergaan. Van een wat
kale bedoening is de raamloze
ruimte getransformeerd tot een 
warme huiskamer, de muren be-
hangen met schilderijtjes, oma-
klokken, borrelglaasjes, bierpul-
len, gebloemd servies en tapijt-

MAASTRICHT
DOOR MEREL VISSCHER

Achter een fornuis met vier pitten kookt John Gilissen (69) elke week in de 
Maastrichtse wijk Belfort een driegangenmaaltijd voor zo’n zeventig 
stadsgenoten die het niet zo breed hebben of behoefte hebben aan 
gezelschap. Voor niks. „Goede ideeën zijn vaak zo simpel.”

GRATIS MAALTIJD

Bij Zjeele Wawwel gaat het 
om meer dan alleen eten

jes op de tafels. „In anderhalf 
jaar tijd bij elkaar gezeumerd in 
kringlopen en huiskamers”, ver-
telt John.
Na zijn pensionering wilde John
meer om handen hebben, dus
toen voor Ut Förtsje een nieuwe
gastheer werd gezocht, stak hij
zijn hand op. Hij kent een stads-
genoot die een informele voed-
selverstrekking regelt en via 
groothandels flinke partijen
vlees geschonken krijgt. Zo veel 
dat hij niet weet wat ermee te 
doen. Zonde, vindt John. En dus
bood hij meteen zijn diepvries
aan. „Ik zei: ik ga het koken. 
Maar wel gratis. Want van men-
sen die al leven in armoede moet
je geen geld vragen.”
Het begon met een man of zeven.
Zondagse soep, een karbonaad-
je en ijs na. De week erna maakte
John zoervleisj met frieten voor
21 eters. In zijn enthousiasme
zette hij het op Facebook. Bin-
nen twee maanden had hij ze-
ventig gasten aan tafel uit heel 
Maastricht. Dat betekent veel

Laatst was hier een 
man van tachtig die 
vertelde dat hij zo had 
gesmuld van de 
aardappelen. Die had 
hij al drie jaar niet 
meer gegeten. 
Edith Zeylmans

na de start live te zien zijn hoeveel 
decibellen overvliegende toestellen
produceren. Dat gebeurt nu al met
Awacs-toestellen. De verkennings-
toestellen van NAVO-basis Geilen-
kirchen zorgen voor veel overlast, 
die wordt gemeten in de gemeenten
Beekdaelen en Brunssum.
Uit metingen blijkt dat het vliegla-
waai vaker de grens van honderd
decibel overschrijdt. Dat gebeurde 
ook rond vliegveld Beek. De toena-
me van vluchten op MAA leidde tot
een forse toename van het aantal 
klachten. De petitie tegen vlieghin-
der is al bijna 11.000 keer getekend.
Volgens voorstanders van de lucht-
haven schermen de tegenstanders
met valse argumenten. Zo stellen ze
dat er veel meer vervuilende
vrachtvliegtuigen op MAA gaan
vliegen, ook ’s nachts. Dat terwijl 
vrachtvluchten worden geweerd of 
ontmoedigd, en de provincie tegen 
nachtvluchten is.

Het geluidmeetnet rond Maas-
tricht Aachen Airport (MAA) loopt
enkele maanden vertraging op. Pas 
eind dit jaar kunnen omwonenden 
live zien hoeveel geluid vliegtuigen 
maken.
De provincie heeft meer tijd nodig 
gehad om in overleg met omwonen-
den plekken te bepalen waar de zes
punten komen die het geluid en uit-
stoot van overvliegende toestellen
meten. De komende twee weken 
worden met de eigenaren van de
percelen in Beekdaelen en Meers-
sen afspraken gemaakt. Daarna 
duurt het nog maximaal drie maan-
den om de meetpunten operatio-
neel te maken, heeft Sensornet de 
provincie laten weten. Het Haagse 
bedrijf gaat de geluidmeetpunten 
beheren.
Via de website van Sensornet moet

MEETPUNTEN

BEEK/MEERSSEN
DOOR GEERTJAN CLAESSENS

Geluidmeetnet rond 
vliegveld vertraagd

Om die reden is gisteravond tijdens
de raadscommissie besloten een 
raadsvoorstel van de agenda te
schrappen waarin wordt voorge-
steld de fietsroute op Vaalser
grondgebied over de bestaande
fietspaden langs de Rijksweg te la-
ten lopen. Enkele commissieleden 
reageerden geïrriteerd op de toch 
verrassende poging van de stuur-
groep Trambaanfietsroute vorige 
week om Vaals weer te betrekken 
bij de plannen. Vaals is namelijk vo-
rig jaar uit die stuurgroep gestapt 
en het is ook duidelijk dat er onder
de bevolking weinig enthousiasme 
bestaat over deze fietsroute, die vol-
gens inwoners voor te veel drukte 
zorgt en kwetsbare natuur aantast.
„Het schijnt toch een bepaald soort
autisme te zijn”, zegt PvdA-fractie-
voorzitter Jo Winkens, die „zijn
hart wil luchten” over de publieke

toenaderingspoging. „Ik hoop dat
wethouder Coenen er stevig in gaat,
zodat we de laatste rail kunnen leg-
gen om er zo soepel mogelijk af te 
kunnen rijden.” Ook CDA-raadslid
Thijs Jussen toont zich kritisch en 
stelt dat „alleen Vaals mag bepalen 
hoe de route over eigen grondge-
bied loopt en niemand anders.”
Wethouder John Coenen zei tijdens
de vergadering dat het standpunt 
van Vaals „klip-en-klaar” is bij de
andere Lijn-50 gemeenten Gulpen-
Wittem en Eijsden-Margraten. 
Desalniettemin werd Coenen tij-
dens een Heuvellandoverleg nog
eens gevraagd om te overwegen om
opnieuw in de stuurgroep (waarin
ook de provincie en de gemeente 
Maastricht zitten) te stappen. Dit 
verzoek neemt de gemeente nu for-
meel in overweging, maar volgens 
Coenen is het wel belangrijk om 
voor er iets gebeurt in kaart te bren-
gen welke financiële en juridische 
gevolgen dit heeft. „Zodat op het
moment dat die vriendschap uit-
dooft, om het netjes uit te drukken, 
we niet ergens aan vast zitten.” 
Vaals is de stuurgroep nog uittre-
dingskosten verschuldigd. Hoe
hoog deze zijn, kon de wethouder
gisteren niet zeggen.

TOENADERINGSPOGING

Plan fietsroute:
Vaals afwachtend
DOOR MEREL VISSCHER
VAALS

Vaals stelt zich afwachtend en 
terughoudend op ten opzichte 
van de recente toenaderings-
poging van de stuurgroep 
Trambaanfietsroute, maar gaat 
het gesprek aan. 



THEO BOVENS,

Commissaris van de Koning provincie Limburg

Vanaf vandaag volgt ‘De Limburger’ de bevrijding van deze provincie. 
Elke week wordt op twee pagina’s verslag gedaan van wat zich in dezelfde 
week afspeelde, 75 jaar geleden. Een vergrootglas op het nieuws van die 
tijd. En er gebeurde veel in Limburg. Een halfjaar lag de frontlinie dwars 
door onze provincie. Maar ook daarna, tot aan de capitulatie van de 
Duitsers op 5 mei, waren er veel grote en kleine verhalen van vreugde of 
verdriet. De bevrijding had veel gezichten. Een deel daarvan willen we 
laten zien in de serie 75 jaar bevrijding.

Coverfoto: uit collectie Jef Raeven uit boek ‘De bevrijding van Eijsden-
Margraten in september 1944’
Bewerking: Remy Frints, beeldcoördinator ‘De Limburger’

Precies 75 jaar geleden...

L imburg maakt zich op voor de viering van 75 jaar vrijheid. Vandaag 75
jaar geleden, 12 september 1944, begon in Mesch in het zuiden van
Limburg de bevrijding van Nederland. Het Amerikaanse leger veroverde
het eerste stukje Nederland op de bezetter. Mesch werd het eerste

bevrijde dorp, Noorbeek de eerste bevrijde gemeente en Maastricht de eerste 
bevrijde grote stad van Nederland. De bevrijding van onze provincie zou nog tot 
3 maart 1945 duren, toen de dorpen Arcen en Well als laatste in handen van de 
bevrijders kwamen. Naast Amerikanen in het zuiden werkten ook militairen van 
andere geallieerde landen aan de bevrijding Limburg mee. Een ingewikkelde 
bevrijdingsgeschiedenis overigens, die verhalen over strijd, deportatie en 
slachtoffers voortbracht. Maar aan het einde ook de verhalen van vreugde en 
feest.

De viering van 75 jaar vrijheid kent in Limburg meerdere elementen. Er is 
aandacht voor het gedenken en eren van slachtoffers, zowel de vele 
burgerslachtoffers van de Holocaust en Jodenvervolging als die van ander 
oorlogsgeweld of ontbering. We denken ook aan verzetsmensen en militairen. 
Er is daarnaast aandacht voor het herbeleven van feestelijke momenten, zoals in 
culturele uitingen, concerten, straatfeesten en andere vieringen. Er is aandacht 
voor het overdenken van de vraag wat vrijheid betekent, inhoudt. Toen en nu. 
Waarderen we vandaag de dag vrijheid wel voldoende? En ten slotte besteden 
we aandacht aan de vraag hoe we onvrijheid, oorlog en geweld kunnen 
voorkomen. Wat zouden we zelf nú kunnen doen, wat zouden we toen gedaan 
hebben? Hoe kijken we nu naar onze voormalige vijanden en welke instituties 
(zoals democratie, rechtstaat, Europa, NAVO, VN) zorgen er vandaag voor dat 
conflicten op vreedzame wijze worden beslecht.

Bovengenoemde vier elementen komen terug in talloze activiteiten die door 
Limburgers en Limburgse organisaties worden georganiseerd. Van onderop, niet 
opgelegd van bovenaf. Activiteiten die steeds het verleden verbinden met nu en 
met toekomstige generaties. Activiteiten die mensen van verschillende 
pluimage, nationaliteit en stroming verbinden. Activiteiten die tussen Mesch en 
Molenhoek, Vaals en Venray in vrijwel elk dorp, maar zeker in elke gemeente op 
de kalender staan. Activiteiten die soms kleinschalig, soms massaal van karakter 
zijn. Met grote zorg voorbereid. Wees welkom! Doe gerust mee, vier mee, 
herdenk mee, discussieer mee. Luister naar de verhalen van ooggetuigen of 
vertel zelf uw verhaal. Het verhaal van de bevrijding van Limburg, het verhaal 
van 75 jaar vrijheid in Limburg.

57 JAAR 
BEVRIJDING

Vier de 
vrijheid!

BRIEF AAN ALLE LIMBURGERS

donderdag 12 september 2019   > delimburger.nl > delimburger.nl

 

 

PROGRAMMA SEPTEMBER

Limburg viert 
75 jaar bevrijding

herdenkingsconcert Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden.

MEERSSEN
15.00 uur Erfgoedhuis, Markt 50: start
expositie Oorlog, bezetting en bevrij-
ding (t/m 29 september)

15 SEPTEMBER

KERKRADE
10.00 uur Parkstad Limburg Theater:
bevrijdingsconcert Wij vieren de vrijheid
door Kerkraads Symfonie Orkest, Ora-
toriumvereniging Sittard/Geleen en
jeugdkoor Tutta Musica uit Voerendaal.

MAASTRICHT
20.00 uur Theater aan het Vrijthof:
concert Songs of Freedom met het Me-
tropole Orkest, Frans Pollux, Haevn,
Brigitte Heitzer en Blackbird. (Op 22
september in De Maaspoort in Venlo).

MARGRATEN
15.00 uur Amerikaanse Begraaf-
plaats: Liberation Concert door Phil-
harmonie Zuidnederland, Studium Ge-
nerale en Brabant Koor. 

THORN
14.00 uur VVV, Wijngaard 8: thema-
rondleiding over de roerige, maar soms
ook vredige, oorlogsjaren in Thorn.

18 SEPTEMBER

HEERLEN
16.30-19.30 uur De Vondst, Raadhuis-
plein 20: herbeleving van bezetting en
bevrijding van de regio Parkstad.

SITTARD
20.00 uur Schouwburg De Domijnen:
bevrijdingsconcert door Mignon en Si-
Tard, The Jack Million Band, Manoesh,
Enzo Kok, een jongerenkoor en leerlin-
gen van Trevianum.

19 SEPTEMBER

MEERSSEN
12.00-18.00 uur Voormalige synago-
ge, Kuileneindestraat 21A: expositie
(t/m 22 september en 26 t/m 29 sep-
tember) van de Joodse kunstenaar
Isaac Celnikier.

SUSTEREN
19.30 uur zorgcentrum Vastrada,
Kloosterstraat 47: vertoning De Moder
van Piet Zits, spelend in de periode sep-
tember 1944 tot 7 november.

21 SEPTEMBER

GELEEN
20.00 uur De Hanenhof, Herenhof 2:
audiovisuele vertelling Gelaen in de
sjtruim van de tied (ook op 22 septem-
ber) over oorlog en bevrijding.

MARGRATEN
19.00-23.00 uur Oos Heim, Clermont-
straat 10: symposium Stichting Adop-
tiegraven Amerikaanse Begraafplaats
over ‘Toekomst van herdenken’.

Kirsten Genotte, Loek Wishaupt en Danny Zonneveld van 
Atletiek Maastricht op het strand van Caen (Normandië), waar 
ze het bevrijdingsvuur gingen ophalen. Hun speciale gast is de 
95-jarige Kees Arkenbout (in rolstoel), die in 1951 deelnam aan 
de eerste bevrijdingsestafette van Caen naar Limburg. 
Ze volgen de 900 kilometer lange Liberation Route die soldaten 
van de Old Hickory-divisie in 1944 ook aflegden. Vandaag 
arriveren de atleten met de bevrijdingsfakkel in Mesch, het 
eerste bevrijde dorp van Nederland waar de openingsceremo-
nie plaatsvindt van 75 jaar bevrijding. (foto Marlies Smits)

Bevrijdingsvuur Caen 
vandaag in Mesch

WEERT
19.00 uur Munttheater, Collegeplein 3:
muzikale voorstelling Vrijheid maak je
samen, die tot maart 2020 op meerde-
re plekken langs de Liberationroute is
te zien (voor overige data zie bovenge-
noemde website). 

22 SEPTEMBER

MEIJEL
9.00-17.00 uur Museum Truijenhof,
Tomveld 2: wandelend de evacuatie
van Meijel en Neerkant herbeleven.

THORN
10.00-17.00 uur Gemeentemuseum
Het Land van Thorn, Wijngaard 14:
twaalf inwoners vertellen hoe zij de be-
vrijding hebben beleefd.

25 SEPTEMBER

BUCHTEN
19.00 uur Catharinakerk: lezing Moord
op Sinti en Roma, de vergeten Holo-
caust door oud-huisarts en historicus
Herman van Rens. De in Buchten gebo-
ren Settela Steinbach (foto) was een
icoon voor de Jodenvervolging in Ne-
derland, totdat bleek dat zij afkomstig
was uit een Sintifamilie. 

26 SEPTEMBER

KERKRADE 
19.00 uur HuB Bibliotheek, Martin Bu-
berplein 15: documentaire Stad onder-
weg (t/m 31 mei 2020) van Jotja Bes-
sems en Stichting MaiLena. 

Alleen al op de Amerikaanse
begraafplaats in Margraten
maken 10.023 namen pijnlijk
duidelijk hoeveel soldaten het
leven hebben moeten laten
om Limburg na jaren van
angst en onzekerheid z’n vrij-
heid terug te geven.
Hoewel we dit ondanks ter-
reuraanslagen en de vele
brandhaarden in de wereld
niet altijd goed lijken te besef-
fen, is vrijheid ook anno 2019
een broos begrip.
Vrijheid moet je, niet altijd let-
terlijk, bevechten en is niet al-
leen de victorie die volgt na ja-
renlange oorlogen. Er bestaan
wel vijftig tinten vrijheid, zo
niet meer. Vrijheid betekent
óók dat je op de tribune van
jouw club voor de tegenstan-
der durft te applaudisseren;
dat je het waagt je leraar of je
baas tegen te spreken; dat
tennissters van wereldfaam
uit de kast komen; dat je art-
sen om een second opinion
vraagt; dat je fier achter je ge-
peste klasgenoot gaat staan.
In het kader van 75 jaar bevrij-
ding viert heel Limburg tot
medio volgend jaar de vrij-
heid. Wat betekent het voor u
en uw omgeving: vrijheid?

Mail uw reactie naar: 
bevrijding@delimburger.nl

Van 12 tot en met 15 septem-
ber trekt onder de titel ‘The 
First Miles to Liberty’ een 
karavaan historische Ameri-
kaanse legervoertuigen door 
Limburg. De eerste stop is in 
Mesch. Later volgen Eijsden-
Margraten, Valkenburg, 
Maastricht, Meerssen en Beek.
Elf Amerikaanse en Britse 
veteranen reizen mee en 
artiesten vertolken muziek uit 
de jaren veertig. 

The First Miles 
to Liberty

R elaxed kijken Noor-
beekenaren Piet
Duijsings en Jozef
Ploumen links op de

coverfoto, die is gemaakt door
hun plaatsgenoot Jef Raeven,
toe hoe een colonne van het
19e Korps (bijnaam Toma-
hawk) door de Dorpstraat
trekt. We schrijven 13 sep-
tember 1944, nog geen etmaal
nadat Mesch als eerste dorp
van Nederland en diezelfde
dag ook Noorbeek door de
Amerikanen zijn bevrijd.
De bevrijding van deze pro-
vincie heeft een halfjaar ge-
duurd; pas op 3 maart 1945
kunnen Well en Arcen als laat-
ste Limburgse plaatsen de
Nederlandse driekleur hijsen.
De Limburger neemt u 75 jaar
mee terug in de tijd. Acht
maanden lang leest u elke
donderdag in de krant op de
pagina’s ‘Uitgediept’ en op de-
limburger.nl/bevrijding waar
het front lag en welke plaatsen
waren bevrijd.
Met veel feiten, ooggetuige-
nissen, indringende beelden
en ook podcasts waarin Lim-
burgse oorlogskinderen van
toen vertellen over hun herin-
neringen aan de bevrijding.

NOORBEEK
DOOR JOS ADRIAENS

Vrijheid niet zo 
vanzelfsprekend
Dat u in alle vrijheid deze krant kunt lezen, 
lijkt misschien even vanzelfsprekend als dat 
er water uit uw kraan komt. Maar hoe anders 
was dat toen Limburg tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gebukt ging onder het juk van 
de Duitse bezetter.

KIJK OP 
75jaarbevrijdinglimburg.nl/activiteiten 

              voor een volledig overzicht 

Lees alle verhalen over de bevrijding op 
delimburger.nl/bevrijding

donderdag 12 september 2019

12 SEPTEMBER

EIJSDEN
6.09 uur Ursulinenconvent, Breuster-
straat 27: Vannacht naar dag, vijf muzi-
kale vertellingen door Quirine Melssen
over gewone mensen tijdens de oorlog.

MAASTRICHT
11.00 uur Plein 1992: Getekend verle-
den. Met 10.023 strepen op het plein
worden soldaten van de Amerikaanse
begraafplaats in Margraten herdacht.

MESCH
9.00-14.00 uur Festivalweide (Red
Horsestraat): Vrijheidsspelen met
1500 kinderen uit Euregio. Om 10.00
uur aankomst vrijheidsvuur uit Caen.
20.00 uur Festivalweide: concert Ode
aan de Vrijheid, harmonieorkest De
Volksgalm met Frans Pollux, Lotte Wal-
da en Suzan Seegers; gemengd koor en
het kinderkoor Eijsden-Margraten.  

13 SEPTEMBER

EIJSDEN
18.00 uur Breusterkerk: muzikale stoet 
naar Kasteel Eijsden, waar Koninklijke 
Harmonie Sainte Cécile het concert Vrij-
heid maak je samen verzorgt. 

MAASTRICHT
18.00  Een rondleiding in de Grotten
Noord naar de Kluis met uitleg over de
plek waar Nederlandse kunstschatten,
zoals De Nachtwacht, werden bewaard.
19.30 uur Koninsplein: bij Bevrijdings-
monument kranslegging met Old Hick-
ory-veteranen.
20.00 uur  Vrijthof, Servaasbasiliek: to-
neelvoorstelling Een Verhaal van Vrijheid.
21.00 uur  Koningsplein: openluchtspel
Liberation over bevrijding Maastricht.

ULESTRATEN
20.30 uur Landgoed Vliek, Cathari-
nastraat 118: In het zicht van de vrijheid,
dramaproductie over twee verzets-
mensen die werden doodgeschoten.

VALKENBURG
19.30 uur Openluchttheater, Plenkert-
straat 51: Tour of Freedom, concert van
fanfare Bereden Wapens uit Vught. 

14 SEPTEMBER

HEYTHUYSEN
10.00-16.30 uur Boerderij Elshof, Walk
23: tijdelijk museum (t/m 15 decem-
ber) over de militaire eenheden die ac-
tief waren in het Maasgebied.

MARGRATEN
19.30 uur Amerikaanse Begraafplaats:
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850 leerlingen. We hopen dan ook 
van harte de extra lokalen in januari
te hebben geïnstalleerd.” 
Het is de bedoeling dat de tijdelijke
lokalen naast het schoolgebouw op 
de parkeerplaats worden geplaatst,
aldus Van Oord. „Die plekken wor-
den grotendeels niet gebruikt door 
ons.” De school is gebouwd op een 
eiland. „Bij de bouw is rekening ge-
houden met groei.” 
Veel nieuwe middelbare scholieren
op het UWC komen uit NAVO-lan-
den zoals Italië en Polen. Er zit ook 
groei in scholieren uit het Midden-
Oosten. „Van ouders die werken bij 
Sabic of DSM.” Het UWC telt 106 
nationaliteiten.
De gemeente Maastricht, die zorgt 
draagt voor huisvesting van onder-
wijs, trekt 375.000 euro uit voor 36
maanden huur van de tijdelijke klas-
lokalen. Het is de bedoeling dat de 
school vanaf 2023 structureel 
wordt uitgebreid met nieuwbouw. 

De internationale school aan de Dis-
cusworp bij het Geusseltbad kampt
met acuut ruimtegebrek als gevolg 
van de gestage groei van het aantal 
leerlingen in de afdeling voortgezet 
onderwijs. De lokalen voor die bo-
venbouw zijn berekend op 580 leer-
lingen. Het afgelopen schooljaar
waren er 606 ingeschrevenen. Dat 
aantal groeit naar verwachting
door tot 653 leerlingen in 2021.
De school begon in 2009 met 550
leerlingen, de onder- en bovenbouw
opgeteld. Dat zijn er nu ruim 900, al-
dus directeur Lodewijk van Oord. 
„De school is berekend op maximaal

MEER LEERLINGEN

UWC Maastricht 
plaatst meerdere 
noodgebouwen 
DOOR SJAK PLANTHOF
MAASTRICHT

Drie tot vier noodgebouwen 
moeten vanaf begin volgend 
jaar tijdelijk de leerlingengroei 
van het United World College 
(UWC) in Maastricht opvangen.

De ongeveer honderdvijftig jaar 
oude bomen geven volgens de bewo-
ners de Bosstraat haar speciale ka-
rakter. Ze zijn een trekpleister voor
vogels, eekhoorns en vleermuizen, 
zo stellen ze in hun bezwaarschrift 
aan Burgemeester en Wethouders.
De bomen zouden bovendien een 
landschappelijke en historische 
waarde hebben. ‘In een land dat zo 
klein en overbevolkt is, moeten we 
zuinig zijn op wat we nog aan groen
hebben’, staat in de bezwaarbrief.
Wethouder John Coenen (Openba-
re Ruimte) wil graag snel in gesprek
gaan met de bewoners en de eigena-
ren van de percelen van de bomen,
zo laat hij schriftelijk aan de ge-
meenteraad weten. Hij vraagt hier-
voor toestemming, omdat de ge-

meenteraad vorig jaar een Bomen-
verordening heeft aangenomen. 
Hierin zijn 985 bomen geschrapt
van de lijst van beschermde bomen,
waaronder ook een groot aantal in 
de Bosstraat.
Oppositiepartij Het Alternatief 
probeerde in mei dit jaar de Bomen-
verordening nog aan te passen, zo-
dat bijzondere bomen in de gemeen-
te niet vogelvrij zouden worden. Dit
ook na een peiling onder inwoners 
via het Vaalser Weekblad. De fractie
diende hierop een initiatiefvoorstel 
in om de 985 bomen weer terug op
de lijst te zetten, uitgezonderd bo-
men op woonpercelen. De partij 
kreeg hiervoor echter te weinig bij-
val. De meeste partijen zagen er 
niets in om een nog maar kort ge-
leden genomen besluit alweer te 
herroepen.
Wethouder Coenen spreekt de
hoop uit dat er uit de gesprekken 
wellicht ideeën komen om de bo-
men beter te behouden. De bewo-
ners van de Bosstraat komen zelf 
met het idee om eigenaren van bo-
men te vragen het kapotte hout uit
de bomen te halen, zodat het veilig is
de boom te laten staan.

BEUKEN

Straat protesteert 
tegen bomenkap
DOOR MEREL VISSCHER
VAALS

De bewoners van de Bosstraat 
in Vaals protesteren tegen de 
mogelijke kap van enkele 
karakteristieke beuken in de 
straat. In totaal hebben 44 
huishoudens een bezwaar 
ondertekend.

24/7 op de hoogte zijn?

> delimburger.nl/app

Snel het laatste nieuws checken, 
waar en wanneer jij wilt. Dat is 
het gemak van onze nieuwsapp. 
Download ‘m nu. 

O nderwijsonderzoe-
kers Gino Camp en
Paul Kirschner van de
Open Universiteit in
Heerlen waren het er-

over eens dat er behoorlijk veel ken-
nis beschikbaar is vanuit de weten-
schap over hoe mensen leren en hoe
docenten die kennis kunnen gebrui-
ken om hun onderwijs effectiever te
maken. Maar, onderzoek van hun 
masterstudenten – en tevens wis-
kundedocenten – Tim Surma en 
Kristel Vanhoyweghen liet zien dat 
deze inzichten niet vanzelfspre-
kend de onderwijspraktijk berei-
ken. Samen bedachten ze dat het 
goed zou zijn deze wetenschappelij-
ke inzichten op een toegankelijke 
manier te delen om docenten te on-
dersteunen in hun lespraktijk.

Boek
Hoog tijd voor een boek dus: Wijze
Lessen. Het ligt net in de boekhandel
en komt 17 september online, gratis

DOOR CAROLA DE BOER

te downloaden voor iedereen. Niet 
alleen Camp, Kirschner, Surma en 
Vanhoyweghen schreven er aan 
mee, ook hoogleraar Daniel Muijs 
en Zuyd-lector Dominique Sluijs-
mans leverden een bijdrage.

Tips
In twaalf hoofdstukken schrijft het 
zestal over allerlei methodes en
technieken, waarvan wetenschap-
pelijk bewezen is dat ze werken. Elk
hoofdstuk heeft praktische, eenvou-
dige tips voor in de klas. De twee 
meest effectieve technieken om
voor de langere termijn stof te ont-
houden, zijn: ‘jezelf testen’ en ‘ge-
spreid leren’. „Als je de stof meerde-
re keren ophaalt uit je geheugen, 
kun je het beter onthouden”, zegt
Kirschner. „Dit kan bijvoorbeeld
door quizzen in de groep, zoals Ka-
hoot; door oefentoetsen, al dan niet
meerkeuze of door leerlingen elkaar
vragen te laten stellen. Ook kun je 
leerlingen eigen toetsvragen laten 
bedenken.” Kirschner en Camp be-
nadrukken dat deze methodes niet 

HEERLEN

ONDERWIJS

Wijze lessen om 
beter te kunnen 
studeren

Markeren, 
samenvatten en 
herlezen. 
Manieren die 
scholieren en 
studenten vaak 
gebruiken als ze 
leren voor een 
toets of examen. 
Het zijn niet de 
beste 
technieken. 
Jezelf testen en 
gespreid leren 
leveren meer 
resultaat op. 
Maar lang niet 
alle docenten 
weten dat.

Effectieve methodes om te leren zijn lang 
niet altijd bekend bij docenten en scholieren.    
FOTO  ANP
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cente cijfers een van de drukste
fietsroutes in Limburg – gaan regel-
matig fietsers onderuit. De gemeen-
te heeft de oversteekplaats daar al 
een stukje opgeschoven, zodat fiet-
sers niet meer over de gladde witte
strepen rijden. Dat heeft echter niet
geholpen, stelt wethouder Jos Last 
van Gulpen-Wittem vast: „Ik zie
daar nog steeds fietsers lelijk val-
len.” De gemeente gaat nogmaals
onderzoeken wat de oorzaak van al 
die valpartijen is. Wellicht moet de 
bovenlaag van het asfalt wat ver-
ruwd worden, aldus de wethouder.

‘Valbocht’ bij entree 
Mechelen aangepakt
De gevaarlijke bocht bij de Pastoor 
Ruttenstraat en de Hilleshagerweg
in Mechelen wordt op  korte termijn
aangepakt. In die bocht – volgens re-

MECHELEN

brouwen door Breuster Brouwers, 
van de Amerikaanse hopsoort Li-
berty. Vier graansoorten – gerst,
tarwe, haver en rogge – symbolise-
ren de vier jaar dat de oorlog hier
duurde. Het moest een triple wor-
den als symbool voor burgers, ver-
zetsstrijders en burgers. Het  is te 
koop bij Kazerij Verschuren, boer-
derijwinkel Loijens en de museum-
winkel van het Ursulinenconvent. 
Café Bie Meijs serveert het. 

Eijsden drinkt ook 
een bevrijdingsbiertje
In het kader van de festiviteiten 
rond 75 jaar bevrijding, heeft Eijs-
den nu ook zijn eigen biertje: Libera-
tion  triple.  Het  bier  is  speciaal  ge-

EIJSDEN

Valkenburg krijgt volgend jaar een 
eigen SamenLoop voor Hoop. De or-
ganisatie houdt een informatie-
avond voor vrijwilligers die interes-
se hebben om dit evenement te on-
dersteunen. De avond vindt plaats 
in Café aan de Kirk in Sibbe, op
woensdag 18 september vanaf
20.00 uur. De Valkenburgse editie 
van de SamenLoop vindt plaats op 
19 en 20 september 2020. Tijdens
deze 24-uurs wandelestafette 
wordt geld ingezameld voor KWF 
Kankerbestrijding. Deelnemers lo-
pen in teams 24 uur voor het goede
doel en wisselen elkaar hierbij af. 
Daarnaast worden diverse activi-
teiten gehouden. De organisatie 
zoekt onder meer vrijwilligers op 
het vlak van communicatie, sponso-
ring, logistiek of teamwerving.

Geulstadje krijgt eigen 
SamenLoop voor Hoop

VALKENBURG

Bij een verkeerscontrole door de po-
litie zijn dinsdag in Maastricht tien-
tallen mensen op de bon geslingerd.
Twintig bekeuringen werden uitge-
schreven voor het vasthouden van 
de mobiele telefoon op de fiets. 
Daarnaast werden 25 brom- en
snorfietsers aangehouden vanwege
snelheidsovertredingen. Zij moes-
ten te voet verder. Bestuurders van
speedpedelecs kregen een bekeu-
ring, omdat er geen kentekenplaat 
aanwezig was. Ook werden er elek-
trische steps en skateboards aange-
troffen op de openbare weg. Bij de
verkeerscontrole ging er speciale
aandacht uit naar maaltijdbezor-
gers, omdat er in Nederland zo’n
4000 scooterongevallen per jaar
plaatsvinden. De inspecteurs con-
stateerden tijdens de controle in 
Maastricht dat er meerdere 14- en 
15-jarigen na zeven uur ’s avonds 
nog aan het werk waren. En dat is
niet toegestaan.

Tientallen bekeuringen 
bij politiecontrole

MAASTRICHT

De bocht.  FOTO DE LIMBURGER

‘Liberation triple’, speciaal gebrou-
wen in het kader van 75 jaar bevrij-
ding.  FOTO BREUSTER BROUWERS

september is hij op het Konings-
plein bij de herdenking van 75 jaar 
bevrijding. Zaterdagmorgen komt 
de bisschop naar Wyckerveld en
Wittevrouwenveld en brengt een
bezoek aan de kerk en aan het A2
projectbureau om te praten over de
Groene Loper. Hij komt om 9.30 uur
aan in de OLV van Lourdeskerk.

Bisschop Smeets 
bezoekt dekenaat 
Bisschop Harrie Smeets is komen-
de vrijdag, zaterdag en zondag in 
het dekenaat Maastricht – Meers-
sen op bezoek in het kader van een
kennismakingsronde.  Op vrijdag 13

MAASTRICHT/ MEERSSEN

van Atletiek Maastricht komen
daar rond tien uur aan voor een ma-
nifestatie. De fakkel gaat door naar 
Noorbeek en Margraten waar ook 
ceremonies  zijn. De vlam komt
vrijdag aan in Cadier en Keer, om  ’s
avonds rond 22.15 uur te arriveren 
op het Koningsplein in Maastricht, 
na afloop van het openluchtspel 
Liberation. Zaterdag steekt de vlam
per boot de Maas over om in de 
ticker tape parade richting Markt te
gaan.  

Bevrijdingsvuur komt 
vandaag aan in Mesch
Na een nachtelijke looptocht vanuit
Brussel arriveert de bevrijdings-
vlam vanmorgen in Mesch. Lopers

MAASTRICHT

Renate Nijsen overhandigt in 
Brussel de fakkel aan Theo Bo-
vens.  FOTO DE LIMBURGER

Samenvatten is een heel 
moeilijke techniek, die 
maar weinig leerlingen 
of studenten beheersen. 
Ze hebben het 
waarschijnlijk niet echt 
geleerd. 

Paul Kirschner

alleen effectief zijn bij het leren van
feitjes maar ook bij inzichtvragen 
zoals wis- of natuurkundesommen.

Samenvatten
Net zo effectief is het gespreid leren.
Dus niet alles op de avond voor de 
toets, maar in delen, verspreid over
verschillende dagen. Samenvatten 
is problematisch, vindt hoogleraar
Kirschner. „Dat is een heel 
moeilijke techniek, die
maar weinig leerlingen of 
studenten beheersen. Ze 
hebben het waarschijnlijk 
niet echt geleerd.”
Toch blijkt het één van de 
methodes te zijn die middel-
bare scholieren het meest 
gebruiken. Kim Dirkx deed 
hier tijdens haar promotie-
traject aan de Open Univer-
siteit in Heerlen onderzoek
naar. Ze ondervroeg ruim
300 vierdejaars leerlingen 
van het Connect College in Echt en 
het Jan van Brabant College in Hel-
mond. Dirkx wilde weten hoe ze 
thuis studeerden. Wat bleek? Meer-
dere keren de stof doorlezen en sa-
menvatten waren de meest ge-
bruikte methodes.

Effectiviteit
Wijze Lessen laat zien waarom dit
niet de meest effectieve manieren 
zijn om zo veel mogelijk te onthou-
den. Er is volgens de onderzoekers 
een wereld te winnen als het gaat 
om zo effectief mogelijk lesgeven.
„Daarom bieden we al onze weten-
schappelijke inzichten gratis online
aan. Zodat elke leraar er iets van
kan gebruiken”, besluit Camp.

Het boek Wijze Lessen kan op www.wijzeles-
sen.gratis gedownload worden.

Cover van
het boek 
‘Wijze Lessen’. 

We bieden al onze 
wetenschappelijke 
inzichten gratis online 
aan. Zodat elke leraar er 
iets van kan gebruiken.

Gino Camp
REAGEREN?
carola.deboer@delimburger.nl
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Herinnering Jonathan Wanders heeft de Rijksweg tussen Mar-
graten en Cadier en Keer tijdelijk omgevormd tot
Herinneringslaan. De kunstenaar heeft om de 386
bomen langs de Rijksweg gekleurde linten gebon-
den die voorbijgangers op subtiele wijze moeten 
herinneren aan de slachtoffers van de oorlog op de
Amerikaanse militaire begraafplaats die langs de
Rijksweg ligt. Er staan ook een paar grote doeken
met foto’s van de bevrijding.  FOTO JOHANNES 
TIMMERMANS

De gemeenteraad van Maastricht 
zat dinsdagavond klaar om een gro-
te archieffusie te beslechten, toen 
wethouder Bert Jongen meedeelde:
„Het nieuwe provinciebestuur
heeft besloten om toch niet mee te 
doen.”
Dat is opvallend, omdat de provin-
cie eind 2017 juist vroeg  om – net als

Heerlen – toe te mogen treden tot
het Regionaal Historisch Archief 
Limburg (RHCL). Dat werkt in één
gebouw in Maastricht intensief sa-
men met het Sociaal Historisch
Centrum Limburg (SHCL). Het
RHCL beheert archieven van parti-
culieren, het SCHL richt zich op de
sociaal-culturele geschiedenis. Ze 
zouden nu fuseren.
Alles leek in kannen en kruiken: 
Heerlen en de provincie dragen hun
archief over, maar blijven eigenaar. 
Het personeel van het Sociaal His-
torisch Centrum Limburg (7,1 fte)
zou overgaan naar het fusie-archief,
dat in Heerlen een tweede, nieuwe 
bewaarplaats krijgt. De 9,4 fte aan
archiefmedewerkers uit het Ther-
menmuseum gaat ook naar het fu-

sie-archief. Terwijl de provincie
eerder aandrong op integratie,
trekt ze zich nu terug. Volgens gede-
puteerde Ger Koopmans omdat 
niet tegemoet werd gekomen aan
een eis: Gedeputeerde Staten wil-
den blijven bepalen wie de provinci-
aal archivaris wordt en waar het ei-
gen archief bewaard blijft. „Het is 

ons archief, wij willen het stuur niet
uit handen geven.”
Koopmans noemt het archief  ‘een 
belangrijke bestuurlijke verant-
woordelijkheid.’ „Na een gesprek 
met onze eigen archivaris ontstond
niet het goede gevoel. Nee, ik twijfel
niet aan de deskundigheid van het 
RHCL.” Hij maakt de vergelijking 
met het centrale kantoor van Heer-
len, Maastricht en Sittard Geleen. 
„In 2015 besloot ik dat de provincie 
niet meedoet aan dat Shared Servi-
ces Center. Ik zie veel bezwaren in
zo’n hybride organisatie waarbij je 
de besluitvorming op afstand zet.” 
Toen de provincie haar zin niet
kreeg, ging ze nog eens extra kri-
tisch kijken en concludeert: de ar-
chieffusie is eigenlijk overbodig, 

want ze bespaart geen kosten. Wat
Koopmans betreft, blijft de situatie 
van het SCHL voorlopig ongewij-
zigd – ook zonder fusie – die gekop-
peld was aan het meedoen van de 
provincie zelf. „De integratie van 
RHCL en SHCL is grotendeels een 
feit. Daar hebben we vertrouwen 
in.”
In 2015 wilde Koopmans het SHCL 
nog de helft van de subsidie afne-
men. Dat dreigt nu niet. „Er is geen 
enkel voornemen.” Maar, vervolgt
de gedeputeerde enigszins omi-
neus: „We moeten een flink miljoen 
bezuinigen, en kijken later naar het
erfgoed.” Maastricht zal het fusie-
plan over twee  weken alsnog goed-
keuren, maar dan met Heerlen als 
enige nieuwe partner. 

SHCL/RHCL

Provincie haakt af bij archieffusie
MAASTRICHT/HEERLEN
DOOR JOOS PHILIPPENS

De provincie haakt op het 
laatste moment af bij de archie-
venfusie met Maastricht en 
Heerlen.  Argument: ze wil 
invloed houden op de benoeming 
van de provinciaal archivaris en 
de plek van het eigen archief.

MEER VANDAAG

Omroep wanhopig 
op zoek naar 
nieuwe locatie

Ze wisten het eigenlijk al een hele 
tijd, maar nu staat het zwart-op-
wit: het voormalige schoolgebouw 
aan de Proost de Beaufortstraat in 
Meerssen wordt op zo kort mogelij-
ke termijn gesloopt. Het betekent
dat Meer Vandaag, dat in de kelder 
zijn studio heeft, met spoed op zoek
moet naar een nieuwe plek. Officieel
moet de omroep voor 1 oktober ver-
huizen. 
De gemeente Meerssen wil het 
pand slopen voordat de winterperi-
ode aanbreekt. De stookkosten in 
het sterk verouderde gebouw, waar
momenteel ook antikrakers van Ad
Hoc op de winkel passen, lopen vol-
gens wethouder Jan Gulikers ieder 
seizoen op tot zo’n 24.000 euro. En 
die kosten wil de gemeente bespa-
ren. 

Financiën
Meer Vandaag kijkt al een tijdje uit 
naar een nieuwe plek voor de bu-
reauredactie en televisiestudio. Tot
op heden zonder resultaat. Groot-
ste struikelpunt zijn de financiën.
De omroep, die volledig drijft op
vrijwilligers, kon de laatste jaren 
voortbestaan dankzij hulp van de 
gemeente, die het huidige onder-
komen ter beschikking stelde. 
„We hebben twee ruimten ter groot-
te van ongeveer een klaslokaal no-
dig”, legt hoofdredacteur Nick
Claassens uit. „Die zijn in het
Meerssense misschien wel te vin-
den, maar wij kunnen de huurprij-
zen die ervoor betaald moeten wor-
den, niet opbrengen.” 
Claassens heeft berekend dat Meer

DOOR JEROEN GEERTS
MEERSSEN

De lokale omroep van Meerssen 
moet zijn huidige onderkomen 
verlaten. Een nieuwe plek 
vinden blijkt problematisch. 
De omroep vreest voor zijn 
toekomst.

Vandaag hooguit een paar honderd
euro per maand kan ophoesten. 
Lange tijd hoopte de omroep te-
recht te kunnen in de voormalige
basisschool de Gansbeek. Maar in 
het vorige week gepresenteerde ac-
commodatiebeleid is de gemeente
Meerssen duidelijk: die is niet ren-
dabel en gaat in de verkoop.

De wethouder komt Meer Vandaag
enigszins tegemoet door de datum 
van 1 oktober iets te verruimen tot 
het moment dat de sloop van het
oude schoolgebouw daadwerkelijk 
begint. Dat zou uiterlijk begin janu-
ari moeten zijn. 
Gulikers probeert met de omroep 
mee te denken over een oplossing. 
„Maar de omroep zal het toch voor-
al zelf moeten doen.”

Noodoproep
Meer Vandaag deed deze week een 
noodoproep aan Meerssenaren om 
ook mee te denken. „Maar de tijd 
begint te dringen”, realiseert Claas-
sens zich. „Als we niet snel iets vin-
den, houdt het op.” En in het licht 
van de gedwongen bezuinigingen
waar Meerssen mee wordt gecon-
fronteerd, heeft hij  nog een tweede
zorg. „Als er straks verder wordt
beknibbeld op de subsidie, is het ook
einde verhaal voor Meer Vandaag.”

Als we niet snel iets 
vinden, houdt het op. 
 En als er straks verder 
wordt beknibbeld op 
de subsidie, is het 
ook einde verhaal.

Nick Claassens, hoofdredacteur

Zelf bepalen
De provincie wil 
blijven bepalen wie de 
provinciaal archivaris 
wordt en waar het 
eigen archief bewaard 
blijft.

5regiomaastricht-heuvellandvrijdag 13 september 2019> delimburger.nl
MA 

VIER DE VRIJHEID!

Met veteranen, legervoertuigen, muziekkorpsen 
en fl y-overs met historische vliegtuigen.

Ticker-tape Parade
Zaterdag 14 september 15.00 uur, Maastricht

VRIJE TOEGANG

Zo 15 sEpt ’18
PhiLhaRmoNIe zuIdnEdeRlaNd

Amerikaanse Begraafplaats MARGRATEN | aanvang 15:00

LIBERATIONCONCERT.NL

ADVERTENTIES

Eigenaar Bas van Oldenborgh
zegt te hebben geconstateerd
dat het om meerdere krakers
gaat. Hoeveel weet hij niet. Hij
zei donderdag tegen de rechter 
het onverantwoord en gevaarlijk
te vinden dat er krakers verblij-
ven. „Er zit nog asbest dat ver-
wijderd moet worden. En er han-
gen losse plafonddelen.”
De eigenaar heeft het sanitair,
waaronder de toiletten, laten
loskoppelen. De krakers koken 
volgens hem hun eten met ge-
bruik van gasflessen. „Het is een
monumentaal pand. Ik weet niet
wat er nu binnen gebeurt. Het is

DOOR SJAK PLANTHOF

De eigenaar van het pand van 
het voormalige Festi-Village 
aan de Boschstraat heeft via 
een kort geding het vertrek 
geëist van de krakers die er 
sinds juli zitten. Hij wil het 
verbouwen tot vier apparte-
menten.

KORT GEDING

in ieder geval niet geschikt voor
bewoning.”
Van Oldenborgh, opererend 
onder de naam Boschstraat
Vastgoed bv voor de adressen 30
en 30a, wil op de verdiepingen 
boven de voormalige ingang van
Festi-Village vier appartemen-
ten bouwen. De huidige ingang
aan de Boschstraat moet de en-
tree worden naar het geplande
bowlingcentrum op het achter 
het pand gelegen terrein. De
feestzaal van Festi-Village die op
het terrein stond, is dit voorjaar
gesloopt. De muur van de zaal,
met een meters groot mozaïek,
is bewaard gebleven. Het is ge-
stut en het glaswerk is verpakt,
aldus Van Oldenborgh.
De krakers waren niet bereik-
baar voor commentaar. Op aan-
bellen en  kloppen op deur en ra-
men werd geen gehoor gegeven.
De ramen op de beneden- en bo-
venverdieping zijn afgeschermd
met doeken.
Het plan voor een bowlingcen-
trum is de andere reden waarom

Van Oldenborgh haast heeft met
de ontruiming. Hij zegt te ver-
wachten voor 1 oktober van de 
gemeente Maastricht groen 
licht te krijgen om te kunnen 
starten met de bouw ervan. 
„Nu kan het puin en afval uit de 
ruimten aan de voorkant, waar 
de krakers zitten, nog via de ach-
terkant van het pand worden 
afgevoerd. Als de bouw van het
bowlingcentrum is begonnen, is 
die afvoerweg niet meer te ge-
bruiken. Dan moet er gewerkt 
worden met containers op de 
stoep in de Boschstraat.”
Omwonenden tekenden begin 
dit jaar bezwaar aan tegen de 
komst van een vijftien meter 
hoog amusementscentrum met 
restaurant en escape rooms die 
uitkijken op hun tuinen en ach-
tergevels. De rechter liet de
bouw zes weken opschorten
vanwege te veel onzekerheden 
rond het bouwplan. Van Olden-
borgh zegt een dezer dagen een
stikstofrapportage af te kunnen 
geven.

Eigenaar eist vertrek 
van krakers uit pand 
MAASTRICHT

Krakers zitten sinds enkele maanden in  het voormalige Festi-Village.  FOTO MITCHELL GIEBELS Met zo weinig bezoekers is het bad 
nauwelijks te exploiteren, waar-
schuwt Dick Leijen van Hospitality 
Group. „Ik denk dat de gemeente 
Valkenburg goedkoper uit is als ze 
die zwemmers een auto geeft om el-
ders te gaan zwemmen”, zegt hij.
In opdracht van de gemeente heeft
het adviesbureau nogmaals onder-
zocht wat Valkenburg na de sloop
van de huidige Polfermolen kwijt is 
aan de sporthal, die als enige onder-
deel blijft staan, en een zwembad. 
Het bureau heeft dat twee jaar gele-
den ook al bekeken, maar sindsdien
is er op de bouwmarkt veel gebeurd.
Zo zijn de bouwkosten geëxplo-
deerd.
Het opknappen en moderniseren 
van de bestaande sporthal kost de 
gemeente volgens de nieuwste be-
rekeningen van Hospitality Group 
circa 2,4 miljoen euro. Voor een 
klein zwembad van 8 bij 15 meter is 
de gemeente 2,3 miljoen kwijt, voor
een groter bad van 8 bij 25 meter
3 miljoen euro. Als de gemeente zou
kiezen voor een bad van tien meter 
breed komt daar nog eens vier ton 
bij.

Verenigingen
Aan een klein bad heeft Valkenburg
echter niets, concludeert Leijen.
Van de 70.000 bezoekers die de Pol-
fermolen jaarlijks bezoeken, blijven
er in dat geval nog hooguit 15.000
over. Dat komt onder meer doordat
zwemverenigingen niet uit de voe-
ten kunnen met zo’n klein bad en
noodgedwongen elders onderdak 
zullen zoeken. Ook zwemexamens
vallen in dat geval weg.

Een groter bad zal volgens Hospita-
lity Group jaarlijks 47.000 zwem-
mers trekken. Dat levert veel meer 
inkomsten op, waardoor een 25 me-
terbad in de praktijk nauwelijks 
duurder is dan een klein bad. 
Bij een klein bad legt de gemeente 
jaarlijks 642.000 euro toe op de ex-
ploitatie van de Polfermolen, aldus
Dick Leijen. Bij een groot bad is dat
669.000 euro. Dat is weliswaar mer
dan bij de kleine variant, maar daar-
voor bedient Valkenburg wel ruim 
drie keer zoveel gebruikers. 

Stella Maris
Er zit volgens Leijen wel nog een ad-
dertje onder het gras. In zijn bereke-
ningen gaat het bureau ervan uit dat
de sporthal overdag wordt gebruikt
door scholengemeenschap Stella 
Maris. Als die naar Meerssen zou 
verhuizen, wat nog steeds in de
lucht hangt, vallen die inkomsten
weg. Dat scheelt meteen 46.000 
euro.
Hospitality Group heeft eveneens 
bekeken of kosten bespaard kunnen
worden door zonnepanelen op het 
dak van de Polfermolen te leggen.
Dat kan, zegt Leijen, maar in dat 
geval zal het dak wel verstevigd
moeten worden. „En het is niet ze-
ker dat de bestaande constructie
zo’n zwaarder dak kan dragen”,
benadrukt hij.

POLFERMOLEN

‘Klein zwembad 
trekt te weinig 
bezoekers’
DOOR RENÉ WILLEMS
VALKENBURG

Het heeft weinig zin om bij de 
Polfermolen in Valkenburg een 
klein zwembad te bouwen. 
Volgens adviesbureau 
Hospitality Group trekt een 
vijftienmeterbad hooguit vijftig 
bezoekers per dag.

Ik denk dat de gemeente 
Valkenburg goedkoper 
uit is als ze die 
zwemmers een auto 
geeft om elders te
gaan zwemmen. 

Dick Leijen, Hospitality Group
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Investeren in banden met an-
dere landen in Europa is cru-
ciaal om vrijheid te kunnen
blijven garanderen. „Je leert 
elkaar pas kennen als je el-
kaar ontmoet.” Dat zei staats-
secretaris Raymond Knops 
van Binnenlandse Zaken gis-
teren bij de herdenking van 
de bevrijding 75 jaar geleden
in Mesch. „We moeten blij-

vend bereid zijn om te investe-
ren in onze veiligheid. Om nooit
meer in een situatie zoals in de
jaren veertig te komen.” Knops
heeft zelf een graf geadopteerd 
op de begraafplaats in Margra-
ten, van Harold J. Ball uit New
York. Die sneuvelde tijdens het
Ardennenoffensief. „Wat gaat er 
in je om als je huis en haard ach-
terlaat om Europeanen wiens
taal je niet eens spreekt te hel-
pen? Het moet een grote toewij-
ding zijn aan vrijheid. Onbaat-

MESCH
DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS

zuchtigheid. En een wil om
die met anderen te delen.” 
Knops heeft zelf een verleden
als militair; hij zat een tijd in
Irak. „Ik kan mezelf niet ver-
gelijken met de veteranen
hier. Maar als je terugdenkt 
aan hoe zij hier hebben geope-
reerd, ver weg van huis, met
weinig communicatiemidde-
len, onder lastige omstandig-
heden, dan is het indrukwek-
kend om te zien wat ze hier tot
stand hebben gebracht.” 

Staatssecretaris Raymond Knops: 
blijven investeren in vrijheid

TOESPRAAK

dat het busje zeven minuten gepar-
keerd stond bij het gesaboteerde
veld. Een aangifte leidde tot niets. 
Als de politie bij het gecrashte busje
op de Montforterweg komt, zijn de
achtervolgers spoorloos. Een verlo-
ren kentekenplaat staat op naam 
van de loonwerker, maar die zegt
dat de auto is gestolen. De twee
mannen uit het blauwe busje zeggen
dat ze de inmiddels 43-jarige Arwin
Z. uit Montfort hebben herkend.
Een poging van justitie om andere 
bestuurders te achterhalen faalt. 
En dus stond Z. gisteren als enige 
voor de rechtbank op verdenking
van het toebrengen van zwaar licha-
melijk letsel. 

Vriendin
Z. ontkent, ondanks het feit dat ook
zijn busje toevallig die dag is gesto-
len en – net als het andere busje –
nooit meer terug wordt gevonden. 
Zijn vriendin kwam vlak na kwart
over drie thuis, en trof hem thuis 
aan met hun anderhalf jaar oude 
kind, verklaarde ze gisteren onder 
ede. Volgens advocaat Theo Lins-
sen kan Z. onmogelijk na het onge-
luk naar huis zijn gereden, het kind 
uit bed hebben gehaald en ook nog 
het busje ‘kwijt hebben gemaakt’.  
Justitie gelooft het verhaal van Z.
niet, en eist twee jaar celstraf –
waarvan een half jaar voorwaarde-
lijk – tegen de Montforter melkvee-
houder. 
De rechtbank doet op 26 september
uitspraak. 

Een telefoontje dat op 23 oktober
2017 bij de politie binnenkomt is niet
alledaags. De beller is de bijrijder
van een blauw busje. Ze worden
achtervolgd door twee witte busjes 
met mensen van een lokale loonwer-
ker, zo meldt hij. Plots klinkt een
knal. Het wordt stil. Als er weer con-
tact is, meldt de beller dat ze op de 
Montforterweg in Linne tegen een 
boom zijn gebotst. Van de weg ge-
drukt door een van de busjes. „We 
bloeden. Kunt u komen?”

Saboteren
De politie kent de twee slachtoffers.
Twee dagen eerder kwamen ze in 
volle vaart naar het politiebureau. 
Ook toen op de vlucht voor een busje
met mensen van de loonwerker. Die
zagen vlak daarvoor het tweetal uit
een maïsveld komen waar een blok 
met roestvrijstaal was opgehangen 
om de hakselaars te saboteren. De 
loonwerker wordt al jaren geteis-
terd door sabotage. Nu dachten ze 
de dader te hebben. Een baken –
door een privédetective onder het 
voertuig gehangen – bevestigt later

MAÏSVELDEN

Verdachte ontkent 
‘aanslag’ met busje
DOOR PAUL BOTS
MONTFORT/LINNE

Twee mannen die door boeren 
verdacht werden van sabotage 
van maïsvelden, werden in 2017 
in Linne van de weg gereden. 
Van de maximaal zes daders 
heeft justitie er maar één 
kunnen vinden. En die ontkent. 

geen bisschop was – in een internaat
in Kerkrade een jongen hebben be-
tast. Ook zou hij als kapelaan in Val-
kenburg een jongen uit de buurt 
hebben betast en verkracht. Beide 
klachten werden door de klachten-
commissie seksueel misbruik pas in
tweede instantie gegrond verklaard
nadat eerder werd geoordeeld dat
er te weinig bewijs was. Insteek van
het meldpunt was steeds dat slacht-
offers erkenning moesten krijgen, 
ook al was er vaak geen hard juri-
disch bewijs. Volgens de rechtbank
heeft de commissie de klacht echter
te makkelijk erkend. 
De Stichting Sint Jan voor Eerlijk
Proces draagt vaker missen op aan 
de oproep voor een eerlijk proces
voor beschuldigde priesters, laat 
secretaris Marjolein Harmsen-Van
Hout weten. Volgende week vrijdag
is echter de eerste keer dat het be-
stuur de aanhang uitnodigt om mee
te komen bidden bij het graf van Gij-
sen. Er worden tien tot vijftien gelo-
vigen verwacht. 

D e stichting verzet zich tegen
de manier waarop de katho-
lieke kerk het seksueel mis-

bruikschandaal heeft afgehandeld. 
Klachten zijn volgens de stichting te
makkelijk erkend door het Meld-
punt Seksueel Misbruik Katholieke
Kerk. Misbruik moet aangepakt
worden, maar onrecht moet niet 
met onrecht bestreden worden,
stelt de stichting. Op 20 september 
gaat ze daarom om 16.00 uur bidden
voor eerlijke processen voor be-
schuldigde priesters. Dat gebeurt in
de kapel van de Kollenberg in Sit-
tard. Na afloop bezoeken de aanwe-
zigen het graf van Gijsen om daar de
voorspraak te vragen van de overle-
den oud-bisschop. 
Vorig jaar won de stichting een
rechtszaak tegen het meldpunt. De 
misbruikklachten tegen oud-bis-
schop Gijsen dienden daarbij als 
voorbeeld. Gijsen zou – toen hij nog

ROERMOND/SITTARD
DOOR PAUL BOTS

De Stichting Sint Jan voor eerlijk proces gaat volgende 
week bij het graf van oud-bisschop Jo Gijsen bidden 
voor priesters die worden beschuldigd van seksueel 
misbruik. 

AANPAK MISBRUIK

Actiegroep bidt bij graf 
Gijsen voor priesters

57 JAAR 
BEVRIJDING

Mesch ont-
vangt de 
colonne met 
veteranen.      
FOTO PETER 
SCHOLS

Veteranen, 
hoogwaardig-
heidsbekleders  
en 1500 
inwoners van 
Eijsden-
Margraten 
kwamen 
gisteren bijeen 
op de plek waar 
de bevrijding 
van Nederland 
exact 75 jaar 
geleden begon. 
Mesch was 
weer even 
wereldnieuws.  

liers, de show steelt. Fier rechtop-
staand, met zijn rechterhand het
vredesteken makend, zingt hij met 
gebroken stem oude strijdliederen, 
terwijl de zon zijn rijk gedecoreerde
jasje doet schitteren. Nee, hij was er
niet bij in Mesch, zo vertelt hij later.
„Maar ik was in Venlo en Den
Bosch.”

Verkeersinfarct
Het onbeduidende Mesch ging de 
geschiedenisboeken in als het eer-
ste bevrijde Nederlandse dorp. Dat 
het er 75 jaar later nog altijd niet op
berekend is om even wereldnieuws 
te zijn, bleek gisterochtend. De 
massale toestroom zorgde voor een
verkeersinfarct in en rond het dorp.
De officiële opening van de festivi-
teiten, op een speciaal ingericht ter-
rein aan de Red Horsestraat, moest
worden uitgesteld omdat meerdere
schoolklassen en muziekkorpsen 
muurvast stonden. 
Het festivalterrein is het grootste 
deel van de ochtend het domein van

Daar waar het   
GEDENKEN

MESCH
DOOR JEROEN GEERTS

Vanachter het struik-
gewas zwelt langzaam
geronk aan. Een luid ap-
plaus stijgt op wanneer
de eerste historische le-

gervoertuigen in colonne vanaf het 
smalle, kronkelende Onderste Ber-
nauerweggetje tevoorschijn ko-
men. In ieder voertuig een veteraan
met verwanten. Alle oud-strijders 
zijn ruim in de negentig. Alle gezich-
ten stralen van trots. Nederland is 
ze niet vergeten.
De Grijzegraaf in Mesch. Exact 75 
jaar geleden, ook iets na tien uur ’s 
ochtends, kwamen de eerste Ame-
rikaanse soldaten hier Nederland 
binnen. Toen werden ze ‘begroet’
door schoten van Duitse sluipschut-
ters die zich in de kerktoren hadden
verschanst. Deze keer wacht de ve-
teranen een  heldenonthaal, waarbij
de Brit Douglas Farrington, van de
53e divisie van de Royal Welch Fusi-
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Op de eerste bevrijdingspagina van
gisteren was de lijst met bevrijde 
dorpen en gehuchten niet volledig. 
De volgende plaatsen ontbraken in 
de lijst:

12 september: Bergenhuizen, Ma-
riadorp, Mheer, Moerslag, Schey,
Terlinden, Vroelen, Wesh, Withuis.

13 september: Banholt, Bemelen, 
Berg (gemeente Valkenburg), Berg-
hem, Breust, Bruisterbosch, Beute-
naken, Billinghuizen, Bommerig, 
Cadier en Cotessen, Crapoel, Keer, 
Eijsden, Epen, Gasthuis, Gronsveld,
Groot Welsden, Gulpen (gedeelte-
lijk). Heer, Heijenrade, Herkenrade,
Heugem, Honthem, Hoogcruts,
Klein Welsden, Margraten, Meche-
len, Noorbeek, Oost-Maarland, Ra-
ren, Reymerstok, Rijckholt, Sint
Geertruid, Scharn, Scheulder, 
Schilberg, Sibbe, Slenaken, ’t 
Rooth, Termaar, Ulvend, Waterop, 

Wolfhaag, Wolfshuis, Wyck.

14 september: Berg, Geulhem, Har-
les, Holset, Melleschet, Partij,
Strucht, Vijlen, Wijlre.

16 september: Baaks-Soureth, Ba-
neheide, Bocholtzerheide, Borgha-
ren, Broekhem, Bunde, Eys, Elken-
rade, Gulpen, Houthem, Itteren,
Mingersberg, Nijswiller, Simpel-
veld, Sint Gerlach, Wahlwiller.

17 september: Aalbeek, Arensgen-
hout, Beek, Bocholtz, Brommelen, 
Craubeek, De Bisseld, De Locht,
Emmaberg, Geulle, Geulle aan de 
Maas, Geverik, Groot Haasdal,
Heerlerbaan, Huls, Hulsen, Huls-
berg, Kaalheide, Kasen, Lemiers, 
Meerssen, Molenhoek, Mook, Re-
tersbeek, Schimmert, Simpelveld, 
Spekholzerheide, Ulestraten, Val-
kenburg, Weustenrade, Wijnands-
rade, Winthagen.

RECHTGEZET

De Amerikaanse overheid en 
het leger zijn onder de indruk
van de manier waarop Neder-
landers de gedachte aan de 
Tweede Wereldoorlog levend 
houden. Dat zei de Ameri-
kaanse ambassadeur Pete 
Hoekstra gisteren bij de her-
denking in Mesch, het eerste 
Nederlandse dorp dat 75 jaar 
geleden bevrijd werd. De am-
bassadeur memoreerde onder
meer  dat alle graven op de

Amerikaanse begraafplaats in
Margraten geadopteerd zijn.
„Dat is gewoon geweldig.” Vol-
gens Hoekstra is dit in de Ver-
enigde Staten nauwelijks bekend.
Veertien veteranen, onder wie 
vier van de Old Hickory-divisie
die Mesch bevrijdde, waren aan-
wezig bij de ceremonie. Ook kolo-
nel Wes Morrisson van de huidige
Old Hickory roemde de band met
de Nederlanders en het adoptie-
programma. „Vanaf het begin 
hebben jullie medeleven getoond 
en onze oorlogsdoden behandeld 
alsof het jullie eigen zonen en 

MESCH
DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS

dochters waren. Jullie waak-
zaamheid houdt de geschiede-
nis levend en echt.” Wes Mor-
risson onthulde samen met 
burgemeester Dieudonné Ak-
kermans van Eijsden-Margra-
ten een plaquette voor 
Leonard Hoffmann, die vlak
bij de grens sneuvelde tijdens 
de bevrijding van Mesch. 
Veteraan Peter Munger (94) is
opgetogen over de vele manie-
ren waarop de bevrijding
wordt herdacht. „Ze zijn de 
Amerikaanse soldaten hier 
nooit vergeten.”

Herdenking maakt indruk op Amerikanen
PETE HOEKSTRA

1500 schoolkinderen uit Nederland,
België en Duitsland. Zij vieren de 
vrijheid met zang, dans, workshops
en verhalen. De verhalen van de ve-
teranen moeten hen er blijvend aan
herinneren dat de vrijheid die zij zo
goed kennen, niet vanzelfsprekend 
is. Dat die een prijs kan hebben,
maar het waard is om voor te vech-
ten.
De boodschap wijkt wat dat betreft
nauwelijks af van die van de hoog-
waardigheidsbekleders aan de Grij-
zegraaf, waar leden van Atletiek
Maastricht ondertussen zijn gear-
riveerd met het bevrijdingsvuur dat
ze 950 kilometer verderop, in Nor-
mandië, hebben opgehaald. De
smalle straatjes rondom het bevrij-
dingsmonument staan bomvol tij-
dens de toespraken van gouverneur
Theo Bovens, hulpbisschop Ever-
art de Jong, burgemeester Dieu-
donné Akkermans van Eijsden-
Margraten, staatssecretaris Ray-
mond Knops, kolonel Wes 
Morrisson van de huidige Old Hick-

ory en de Amerikaanse ambassa-
deur Pete Hoekstra. 

Gedenksteen
Hier worden de veteranen bedankt 
en wordt de vriendschap tussen 
bondgenoten gevierd. Maar ook
wordt er stilgestaan bij de mannen 
die het niet meer kunnen navertel-
len. Zoals Leonard J. Hoffman, een 
van de eerste Amerikanen die op 12
september 1944 in Mesch arriveer-
den en de eerste die op Nederlands
grondgebied sneuvelde. Schoolkin-
deren uit Eijsden-Margraten leg-
gen witte bloemen bij de nieuwe ge-
denksteen die hier dankzij de inzet 
van een aantal dorpsbewoners een 
plek heeft gekregen.
John O’Hare was er 75 jaar geleden
ook bij. Vandaag staat hij, aan beide
armen ondersteund door zoon en 
dochter, voor het eerst weer op de 
plek waar zijn strijdmakker viel. Er
valt een indrukwekkende stilte als 
hij zijn rechterhand trillend opheft.
Een laatste saluut. 

   allemaal begon 

daat die aan flarden geschoten was 
tussen zijn benen rolde. „Dat was zo
gruwelijk, dat valt niet te beschrij-
ven.”
Waar hij zijn voeten destijds precies
heeft gebroken weet hij niet. Waar-
schijnlijk toen hij van een muurtje
sprong met zijn bepakking. „Ik had 
allerlei ammunitie omhangen, 
handgranaten, mijn bazooka. 
Zwaar. Ik kreeg opeens mijn laar-
zen niet meer uit omdat mijn voeten
zo gezwollen waren.” De medics wil-
den niet geloven dat hij zijn voeten 
had gebroken en namen hem niet 
serieus. „Ze zeiden: waar heb jij dan
medicijnen gestudeerd soldier? Ze
waren bloed gewend, geen gezwol-
len voeten.” 

Ardennenoffensief
Pas in Maastricht werden röntgen-
foto’s van zijn voeten gemaakt. En
inderdaad: ze bleken gebroken. Een
herstelperiode in Engeland volgde, 
waardoor hij het Ardennenoffen-
sief en de slag bij Aken miste. Toen
hij terugkeerde, bleken veel van zijn

kameraden gestorven. „Ik
had gewoon geluk.”

Maar de oorlog liet niet
los. Nachtmerries

achtervolgden hem.
„Je moet je voorstel-
len, ik had voor de
oorlog in de Ver-
enigde Staten een

onbezorgd leven. Ik
was de zoon van een

tandarts, we hadden het
goed, geen zorgen. En op-

eens zat ik midden in het oorlogs-
geweld. Als negentienjarige. Dat is 
zo surrealistisch, zo zwaar.” In 1948
ging hij terug naar Normandië. „Ik 
kon alles herleven. Ik zag het gras 
weer terug groeien in de bomkra-
ters. Dat is voor mij heel heilzaam
geweest. Mijn nachtmerries ver-
dwenen.” O’Hare studeerde na de
oorlog onder meer filosofie. Bewust.
„Oefening van de geest is altijd goed.
En ik wist na de oorlog: de wereld is
niet veranderd. Maar mijn wereld 
was wel veranderd.” 

S trompelend kwam hij de
grens over, met twee gebro-
ken voeten. Het exacte mo-
ment dat John O’Hare als

negentienjarig joch bij Mesch Ne-
derland binnenkwam, kreeg hij niet
bewust mee. Hij had pijn, was uitge-
put, nerveus. Hij had geen land-
kaart. In de hectiek van de oorlog
volgde hij simpelweg het pad dat 
zijn makkers afliepen. „Ik kan me
wel herinneren dat er niet gevoch-
ten werd. We just came in.” 
John O’Hare (94, foto) oogt fragiel 
en levenslustig tegelijk. Hij formu-
leert scherp, alert. De pet van de 30e
infanteriedivisie Old Hickory staat 
fier op zijn witte haar. Hij is met zijn
kinderen afgereisd uit Saint Louis, 
Missouri. Hij geniet van de aan-
dacht en is blij dat hij erbij kan zijn,
75 jaar na dato. Blij dat hij zijn oor-
logservaringen nog eens kan delen 
met zijn kameraden, dat hij kan te-
rugkijken op de afgrijselijke periode
die hem als jongvolwassene 
vormde. Hij is een van de 
vier mannen van de Old
Hickory-divisie die 
aanwezig zijn bij de
ceremonie om de 
bevrijding 75 jaar 
geleden te herden-
ken; de enige van de
vier die in Mesch als 
een van de eerste be-
vrijders Nederland bin-
nenkwam. 

Omaha Beach
O’Hare landde in juli op Omaha
Beach. „Vergeleken met Normandië
was alles hierna easy.” Hij lag in
Frankrijk vaak zwaar onder vuur, 
zag talloze leeftijdsgenoten ster-
ven, zag de „meat wagons” met stin-
kende lijken. Hij vindt het nog
steeds wonderlijk dat hij nooit is ge-
raakt. Was hij bang? „All the time!” 
Het dieptepunt volgde toen hij tij-
dens een gevecht dekking zocht in 
een kuil, en het hoofd van een sol-

VETERAAN

DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS

John O’Hare is een van de veteranen van de Old 
Hickory-divisie die bij Mesch de grens over kwamen. 
75 jaar na dato is hij nog steeds onder de indruk. 

‘Ik had gewoon geluk’

MESCH

Soldaten
De Grijzegraaf in 
Mesch. Exact 75 jaar 
geleden, ook iets na 
tien uur ’s ochtends, 
kwamen de eerste 
Amerikaanse 
soldaten hier 
Nederland binnen.
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IMPASSANT

Vrijheid

Maastricht is 75 jaar bevrijd. Als 
kind had ik een droom. In mijn 
slaap, wil ik zeggen. Ik droomde 
dat ik niet na- maar vooroorlogs 
was. De bevrijding was begonnen, 
maar de Duitsers lanceerden een 
tegenaanval door… met zijn allen 
over onze tuinmuur aan de 
Luikerweg te klauteren en onze 
moestuinbedden te vertrappen. De 
rabarber en radijsjes kermden 
onder de hiel van hun glimmende 
laars. Hoelang heb ik deze nacht-
merrie voor werkelijkheid aange-
zien? Lang. Vaak. Ik moest telkens 
worden gerustgesteld: de Duitsers 
waren allang afgedropen toen ik in 
de weeg werd gelegd. Daarbij 
begreep ik weeg niet als wieg, maar 
als weg, straat. Ik was dus een 
vondeling. Ach, angsten, wat moet 
je ermee? 
Inmiddels is al driekwart eeuw 
geen vijand over onze tuinmuur 
geklommen. De Duitsers zijn weer 
dichters en denkers geworden en 
de Russische beer heeft last van 
jicht – vind je het gek met al die 
wodka? Het meeste gevaar hebben 
we nog te duchten van onze 
bevrijders. Roetsjen de Engelsen 
en Amerikanen niet met dezelfde 
vaart naar de ondergang als de 
Duitsers in de jaren dertig? 
Niet zo somber! We hebben altijd 
nog de jeugd. Als het Brexit-refe-
rendum even was uitgesteld, in 
2016, waren er voldoende ouderen 
gestorven voor een remain-resul-
taat. En het zullen jonge kiezers 
zijn die een tweede termijn voor 
Trump blokkeren. Natuurlijk, er is 
volop reden om je zorgen over 
pubers te maken. Mobieltjes onder 
het slaapkussen, niet weten wat de 
Holocaust was. „Wat betekent 
vrijheid voor de jeugd tegenwoor-
dig?” Dat vraagt ook RTV Maas-
tricht-verslaggever Christianne 
Schreuder (die met de staalblauwe 
ogen en zwaaiende vinger) zich af. 
Hop, daar staat ze al in het park en 
steekt haar microfoon in een 
groepje lummelaars. Ze ontlokt 
antwoorden als ‘de oorlog was een 
beetje een donkere tijd met slechte 
mensen’ en ‘vrijheid is dat je mag 
doen zonder dat er regels zijn’. 
Niet lachen: de jeugd heeft de 
toekomst. Nu klinken onze kids 
nog wat onnozel. Maar het komt 
goed.

COLUMN 
AD VAN ITERSON

REAGEREN? 
redactiemaastricht@delimburger.nl

verplaatst naar het MECC. „Wij 
vinden dat er ruimte is gekomen 
buiten het MECC. Mensen willen
het feest ook in de stad kunnen 
vieren.”

Meeliften
Met zes horecaondernemers in
de Platielstraat wordt meegelift 
op de opening van het carnavals-
seizoen. Er wordt een gezamen-
lijk programma opgezet met ar-
tiesten die optreden in horeca-
zaken in de binnenstad. Behalve 
cafés in de Platielstraat doen vol-
gens Lieverse in ieder geval ook
de ‘Struys’ en Basilica aan het 
Vrijthof mee. Henri Hochstenbag
van de ‘Struys’ bevestigt dat hij 
die dag optredens program-
meert. Ook cafés als La Bourse en

’t Rozenhoedje bij de Markt zou-
den plannen hebben om artiesten
te programmeren, aldus Tom 
Hamaekers van café Van Bom-
mel. De cafés hebben geen ver-
gunning gekregen om biertaps,
buffetten, tafels en podia buiten 
neer te zetten. Hamaekers: „We
wilden met zes ondernemers iets
doen op het Vrijthof, maar we
kregen nul op het rekest.” 

Gat
De gemeente liet vorige week we-
ten dat horecaondernemers in 
het gat kunnen springen dat vrij-
komt door de verplaatsing van de
Limburgse seizoenopening van 
carnaval van het Vrijthof naar het
MECC. „Een wassen neus”, aldus
Hamaekers. De mogelijkheid om 

een ander evenement op het 
Vrijthof op te zetten berust op 
een misverstand. De gemeente 
gaf in de beantwoording aan bij
vergunningaanvragen qua open-
bare orde en veiligheid rekening 
te houden met andere evenemen-
ten in de stad, ook met de 11devan-
de11de in het MECC. 
Namens de Sjeng Kraft Kompen-
ei, die de 11devande11de organi-
seert in het MECC, zegt woord-
voerder Marc van Eeghem ‘geen 
probleem’ te hebben met de acti-
viteiten in de binnenstad. „Ook
niet met een overlap van arties-
ten. Wij hebben met hen een over-
eenkomst dat ze op bepaalde tijd-
stippen in het MECC optreden. 
Zij rennen die dag toch al van hot
naar haar. Dat is aan hen zelf.”

OPTREDENS

Merlijn Lieverse, eigenaar van
café De Twee Heeren in de Pla-
tielstraat, draait er niet om heen.
„Het is ook voor de horeca een be-
langrijke dag, die willen we niet 
verloren laten gaan.” Hij doelt op
de leemte die in de binnenstad is
ontstaan nu de  11devande11de is

MAASTRICHT
DOOR SJAK PLANTHOF

Cafés houden binnenskamers 
eigen feestje op 11 november

Cafés in de Maastrichtse 
binnenstad houden op 11 
november hun eigen feestje, 
met artiesten die binnen 
optreden. De gemeente geeft 
uit veiligheidsoverwegingen 
geen vergunning voor buffet-
ten en podia op straat.

Schilderen
Met een hoogwerker werken schil-
ders de houten delen van de Van
Tienhovenmolen op het plateau van
Margraten bij. De molen moet elke 
vijf jaar geschilderd worden, zegt
Christian Christoffel van Het Lim-
burgs Landschap, de eigenaar van 
de windmolen bij Gasthuis. De wie-
ken worden ditmaal overgeslagen.
De gietijzeren en stalen roedes wor-
den binnenkort gedemonteerd en in
een speciale werkplaats onder han-
den genomen. FOTO JOHANNES TIMMER-
MANS

In 2007 is besloten dat bewoners
van nieuwe woningen in principe
op eigen terrein moeten parke-
ren. Dat geldt ook voor mensen 
die een appartement kopen of 
huren in een nieuw complex. De
bewoners komen dan ook niet in

aanmerking voor een vergunning
voor het parkeren op straat of een
goedkope regeling voor hun be-
zoek. 
De afgelopen jaren hebben bewo-
ners van zulke complexen echter
toch een vergunning gekregen,
zowel voor henzelf als voor bezoe-
kers die bij hen op visite komen. 
Ten onrechte, constateert wet-
houder Claudia Bisschops. Daar-
om hebben de bewoners onlangs 
een brief gekregen van parkeer-
beheerder P1 waarin wordt aan-
gekondigd dat hun vergunning
volgend jaar niet verlengd wordt.
Het nieuws is in Valkenburg inge-
slagen als een bom. Het regent 
klachten en protesten van getrof-
fen bewoners die het niet eens

zijn met de maatregel. Met name
de bewoners van winkel- en
wooncomplex Aan de Kei en het
nieuwe appartementencomplex 
Thibaldstaete voelen zich zwaar 
gedupeerd. 
De massale protesten zijn voor
Bisschops nu aanleiding om de 
aangekondigde maatregel in te
trekken. De verleende vergun-
ningen blijven voorlopig geldig, 
heeft zij de raadscommissie deze
week gemeld. Dat geldt ook voor
de bezoekersregeling, zodat men-
sen die bij de bewoners op visite
komen niet bij dure parkeerme-
ters op straat hoeven te parkeren.
Vervolgens gaat de gemeente
opnieuw kijken naar het parkeer-
beleid. De regels zijn destijds aan-

gescherpt omdat er een tekort
was aan parkeerplaatsen in het
centrum. In de praktijk valt dat 
echter reuze mee, constateren de
bewoners van de betreffende
complexen. In de parkeergarage
van Aan de Kei staat de onderste
verdieping volgens hen vrijwel
leeg. 
De parkeervergunningen blijven
volgens Bisschops ook beschik-
baar voor toekomstige bewoners
van complexen die op dit moment
in aanbouw zijn, zoals de nieuw-
bouw op en rond het Villa Via No-
vaterrein. Nieuwbouw die later
wordt gerealiseerd, is echter 
gebonden aan het nieuwe par-
keerbeleid dat straks wordt vast-
gesteld, aldus de wethouder.

PARKEREN

VALKENBURG
DOOR RENÉ WILLEMS

Vergunning blijft voorlopig geldig

Bewoners van nieuwe appar-
tementencomplexen in 
Valkenburg mogen hun 
parkeervergunning voorlopig 
blijven gebruiken. De gemeen-
te wilde die per 1 januari 
intrekken, maar na massale 
protesten van bewoners komt 
zij daar nu op terug.
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Big bands, harmonieën en fanfares uit Maastricht, koren en een 
verrassingsoptreden zorgen voor een onvergetelijk vrijheidsfeest!

Liberty Festival
Za 14 sept vanaf 16.00 uur, Markt Maastricht 

VIER DE VRIJHEID! VRIJE TOEGANG

ADVERTENTIE

De restauratie van de Sint-Andries-
kapel aan de Achter de Barakken in
Maastricht heeft de Victor de 
Stuersprijs gekregen. Architect Jos
Nijssen en eigenaar René Holten 
kregen gisteren zowel de vak- als de

MAASTRICHT
DOOR ONZE VERSLAGGEEFSTER

juryprijs.  Bijna een vijfde van de pu-
blieksstemmen ging naar de kapel. 
De vakjury was lovend over de res-
pectvolle manier waarop het rijks-
monument, dat jarenlang dienst 
deed als opslagruimte, is omge-
vormd tot cultureel erfgoed dat ook
toegankelijk is voor publiek. De ka-
pel werd gekozen uit 47 projecten. 

HERBESTEMMING

Andrieskapel krijgt 
Victor de Stuersprijs 

vooral zelf voor het onderhoud zor-
gen), karateclub Do Pora (moet 
door sluiting van de gymzaal ver-
kassen naar Ulestraten), Harley-
club Big (moet voortaan onroeren-
dezaakbelasting gaan betalen over 
het hele voormalige Amicitia-ter-
rein) en voetbalclub RVU (hun ac-
commodatie wordt, omdat het de 
kleinste vereniging is, volledig afge-
stoten). 
Gulikers liet ze meermaals weten te
begrijpen dat het pijn doet. „Maar 
we moeten stoppen te denken dat 
de gemeente in alle wensen kan
voorzien. We kunnen niet allerlei
verenigingen met gemeenschaps-
geld bijspijkeren.” Hij had één doel, 
legde de wethouder uit: zorgen dat
er onder de streep in de hele ge-
meente ‘een voldoende, gevarieerd 
en gespreid’ sportaanbod blijft be-
staan. Hij is ervan overtuigd dat dat
het geval is. 
Maar net zoals verenigingsmensen 
altijd zullen blijven vechten voor
hun club, zo zullen raadsleden blij-
ven vechten voor hun achterban.
Het belooft een tumultueuze raads-
vergadering te worden op 26 sep-
tember.

Het accommodatiebeleid liet in 
Meerssen niet voor niets zo lang op
zich wachten. Want welke wethou-
der wil er zijn vingers aan branden,
wetende dat hij of zij zich er de toorn
van grote delen van de bevolking 
mee op de hals haalt? Jan Gulikers
pakt door. Hij moet wel. De provin-
cie heeft hem opdracht gegeven het
voor 1 januari te regelen en ineens
180.000 euro te bezuinigen. 
Dat de twee weken geleden gepre-
senteerde plannen op weerstand 
zouden stuiten, was dus geen ver-
rassing. Gulikers weet het zelf ver-
domd goed: hoe klein een vereni-
ging ook is, hoe noodlijdend ze ook 
is, iedereen die er jarenlang aan ver-
bonden is geweest, zal keihard voor
het voortbestaan knokken. Het ge-
meentehuis was deze week, toen de
raadscommissie voor het eerst over
de plannen sprak, dan ook letterlijk
te klein. 
Tot ver in de gangen stonden ze op-
gesteld. De strijdlustige leden van 
voetbalclub RKUVC (moet, net als 
alle andere verenigingen, voortaan 

VERENIGINGEN

‘Niet bijspijkeren met 
gemeenschapsgeld’
DOOR JEROEN GEERTS
MEERSSEN

Het viel te verwachten: de 
plannen rond het 
accommodatiebeleid in 
Meerssen stuiten op veel 
weerstand.

dertienjarige Iris uit Margraten 
die vertelt hoe het is om voor 
haar jongere zus met autisme te
zorgen. „In het begin was het 
veel zenden”, vertellen Posthu-
mus en Tillie. „Nu heeft de web-
site meer de vorm van een maga-
zine en minder van een over-
heidspagina. Alle inhoud
schrijven we zelf. Daarbij spelen
we in op de actualiteit. Als het zo-
mer is, plaatsen we bijvoorbeeld
tips voor als je kind zich ver-
veelt.” 
Er bestaat steeds meer behoefte
aan digitale steun voor opvoed-
vragen. Posthumus en Tillie spe-
len de vragen door naar deskun-
digen bij onder meer de GGD, 
Trajekt of Envida. Daarnaast is
er op maandag- en dinsdag-
avond de mogelijkheid om te 
chatten met een opvoeddeskun-
dige, al wordt hier nog niet mas-
saal gebruik van gemaakt – op 
die populaire sessie met de 
slaapcoach na. 

Er zijn in de regio best wat cur-
sussen op het gebied van opvoe-
den waar je naartoe kunt, maar
het CJG043 gaat dit nu ook digi-
taal aanbieden. Honderd stellen
in Maastricht en Heuvelland
kunnen gratis deelnemen aan 
PinkCloud, een landelijke online
training voor jonge ouders dat
erop gericht is relatieproblemen
te voorkomen in gezinnen met 
jonge kinderen. Posthumus en
Tillie: „Op een leuke manier wor-
den thema’s behandeld als hoe 
om te gaan met vermoeidheid, of
hoe je op een gezonde manier
met ruzie omgaat. Het zijn elf
afleveringen van een kwartier en
je kunt deze zittend op de bank
doen, in je eigen tempo. We ho-
pen dat het zo wat laagdrempeli-
ger is.” De training is anoniem. Je
hoeft je persoonlijke verhaal dus
niet te delen met een therapeut.
De training is nog een proef,
maar wordt bij succes een vast
onderdeel van CJG043. 

Waar de meeste vragen over
gaan? Van driftbuien bij peuters
tot lastige pubers. Kortom, nogal
divers, vertellen samenstellers 
Daniëlle Posthumus en Nathalie
Tillie van het digitaal platform 
van het centrum. „Laatst had-
den we een chatavond met een
slaapcoach en toen liep het echt 
storm op de site. Slaapproble-
men zijn een heel belangrijk the-
ma.” 
De website CJG043.nl bestaat
sinds 2016 en trekt inmiddels 
maandelijks zo’n 30.000 bezoe-
kers. Dat komt mede door de ei-
gentijdse, regionale invulling. 
Als je bijvoorbeeld wilt weten
waarom pubers zo onzeker zijn,
is daarover een filmpje te vinden
van twee wetenschappers van
de Universiteit Maastricht die
uitleggen hoe een puberbrein
werkt. Er is ook een video met de

MAASTRICHT
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Ouders zoeken steeds vaker digitaal steun voor opvoedvragen. Het 
Centrum Jeugd en Gezin Maastricht-Heuvelland (CJG043) speelt hier  op 
in. Nieuw is een online training voor jonge ouders, genaamd PinkCloud.

PLATFORM

Steuntje in de rug voor papa 
en mama bij opvoeding

ANALYSE
ACCOMMODATIES

Liberation Precies 75  jaar na de bevrijding van Maastricht
is de historische gebeurtenis gisteravond op 
het Koningsplein herdacht met een theater-
spektakel: Liberation. Met dagboekfragmen-
ten van toen hebben honderden acteurs - groot
en klein - en muzikanten de tijd van toen laten
herleven. Aan het eind van de voorstelling is het
bevrijdingsvuur ontstoken, als opmaat naar 
een ouderwets bal met dansorkest. 
FOTO JOHANNES TIMMERMANS


